
LISTA DE MATERIAL - 2022-2023
GRADE 8

PORTUGUÊS
ATENÇÃO: Estes livros não devem ser adquiridos para alunos em PLL 

(adaptação em português)

- Linguagens 8º ano - William Cereja e Carolina Dias Vianna - Editora Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Luna Clara & Apolo Onze, Adriana Falcão, 3ª ed. ; Editora: Salamandra                                                        
- O mistério da escola,  Martin Widmark; Editora: Callis                                                  
- O mistério da Casa Verde, por Moacyr Scliar; Editora: Ática                                                                                         
- Tudo ao mesmo tempo agora, de Ana Maria Machado ; Editora: Ática                                                                                                                                                                                            
- Angola janga, Marcelo D'Salete; Editora: Veneta                                                                                                         
- O conto da ilha desconhecida, de José Saramago; Editora: Companhia das 
Letras                                                                                                                                                               
- 1 Caderno universitário – 96 folhas                                                                                                                            
- Pasta para o armazenamento dos materiais entregues pela professora 

PLL
Caderno para anotações
Pasta para guardar trabalhos e avaliações

MATEMÁTICA

A escola irá emprestar o livro                                                                                              
1 Caderno quadriculado de 1cm x 1cm  de 96 folhas                                                                                    
Pasta polionda ( 5 cm) (para organização do material no locker)                             
1 Régua 30 cm

ESTUDOS SOCIAIS
A escola irá emprestar o livro                                                                                      
Pasta plástica com elástico para guardar livros e cadernos 
Caderno pautado com 100 folhas para anotações durante a aula

CIÊNCIAS A escola irá emprestar o livro

INGLÊS
A escola irá emprestar o livro                                                                                                
2 cadernos pequenos (Tamanho: 148 x 210 mm) com 96 páginas              

ESPANHOL

Dicionário Espanhol/ Português ou Espanhol/Espanhol
 1 caderno pequeno (Tamanho: 148 x 210 mm) com 96 páginas              

-Español 1: Livro: Nuevo español en marcha - A2 (Libro del alumno)
Autor(es): Viúdez, Francisca Castro; Díez, Ignacio Rodero;
Sardinero, Carmen
Editora: Sgel
Livro: Nuevo español en marcha - A2 (Cuaderno de
ejercicios)
Autor(es): Viúdez, Francisca Castro; Díez, Ignacio Rodero;
Sardinero, Carmen
Editora: Sgel

- Español 2:   Livro:  Nuevo Listo volume único. Editora Santillana.                     
Livro: Practica tu español de Julia Mañano López. - Editora SGEL                                
Alunos novos serão avaliados para definição de nível nas
primeiras aulas de espanhol. Em caso de dúvida com relação
ao nível, favor procurar a coordenação.                                                                                                                                                 

ARTES
- 1 avental (sugestão: tamanho adulto M) a ser utilizado para protejer as 
roupas nos projetos de pintura 

DRAMA - 1 caderno 48 folhas para Diário de Bordo

MÚSICA

- 1 caderno pautado de música (para ser utilizado até o
grade 9)
- 1 Pasta tipo catálogo

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Todos os itens devem ser identificados com o nome completo do aluno.

- Jaleco branco de manga longa de algodão, calça jeans, tênis e meia

- 2 UN Pincel quadro branco 2,3mm recarregável Pilot BT 1 (repor quando necessário)

- Apagador quadro branco base plástico 150N Pilot CX 1 UN 

- 1 Pasta tipo catálogo com 50 folhas plásticas 

- 1 Pacote de 100 folhas de A4 

- 1 Cadeado 

- Estojo

- Caneca ou garrafa plástica ou metálica

- Lápis grafite 2B (repor quando necessário)



- Canetas esferográfica azul e preta (repor quando necessário)

- Marca- textos de cores diferentes

- Notas Adesivas 

- Borrachas

- Apontador

- Caixa de caneta hidrocor

- Cola bastão (repor quando necessário)

EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS DE USO INDIVIDUAL
DEVICE – Cada aluno deverá ter o seu equipamento, obrigatoriamente. Leia atentamente as orientações do projeto BYOD no site da escola.

01 Fone de ouvido com microfone

UNIFORME

Aulas Normais

Camiseta (modelos exclusivos EdN)
Calça jeans azul ou calça da EdN

Agasalho
Tênis

Aulas de Educação Física
- Camiseta (modelos exclusivos EdN)

- Regata (modelos exclusivos EdN)
- Bermuda ou calça da EdN



SCHOOL SUPPLIES - 2022-2023
GRADE 8

PORTUGUESE
NOTE: The books should not be purchased by students in Portuguese 

Adaptation.

- Linguagens 8º ano - William Cereja e Carolina Dias Vianna - Editora Atual     

- Luna Clara & Apolo Onze, Adriana Falcão, 3ª ed. ; Editora: Salamandra

- O mistério da escola,  Martin Widmark; Editora: Callis

- O mistério da Casa Verde, por Moacyr Scliar; Editora: Ática

- Tudo ao mesmo tempo agora, de Ana Maria Machado ; Editora: Ática

- Angola janga, Marcelo D'Salete; Editora: Veneta

- O conto da ilha desconhecida, de José Saramago; Editora: Companhia das 
Letras

- O sol é para todos, por Harper Lee; Editora: José Olympio

- 1 Large notebook – 96 pages                                                                                                                          

- Folder for storing materials delivered by the teacher 

PLL
Notebook
Folder to store assignments and evaluations

MATH

The school will lend the book                                                                                                                                                                                                 
1 folder with elastic (5cm) (to organize materials in the locker)
1 Ruler 30cm
1 Grid paper book (1cm x 1cm) with 96 pages

SOCIAL STUDIES
The school will lend the book                                                                                       
Plastic folder with elastic to store books and notebooks
Lined notebook with 100 sheets for taking notes during class

SCIENCE The school will lend the book

ENGLISH
The book will be lent by the school                                                                                       
2 Small notebooks (Size: 148 x 210 mm) with 96 pages

SPANISH

Spanish/English dictionary or Spanish/Spanish
1 small notebook  (Size: 148 x 210 mm) with 96 pages

-Español 1: Book:Nuevo español en marcha - A2 (Libro del alumno)
Autor(es): Viúdez, Francisca Castro; Díez, Ignacio Rodero;
Sardinero, Carmen
Editora: Sgel
Book: Nuevo español en marcha - A2 (Cuaderno de
ejercicios)
Autor(es): Viúdez, Francisca Castro; Díez, Ignacio Rodero;
Sardinero, Carmen
Editora: Sgel

- Español 2:   Book:  Nuevo Listo volume único. Editora Santillana.                     
Book: Practica tu español de Julia Mañano López. - Editora SGEL                                  
New students will be evaluated in their first Spanish classes to
determine the appropriate language level. Please contact the
coordination should you have any questions about your
son/daughter’s placement                                                                                                                                                                        

ART - 1 apron (size suggestion: adult M) to be used during painting projects

DRAMA - 1 notebook for logbook with 48 pages

MUSIC
- 1 music lined notebook (to be used until grade 9)
- 1 Portfolio - 50 plastic sheets

PERSONAL SUPPLIES
All items must be labeled with the students´ full name

- White long sleeve lab jacket made of cotton, blue jeans, sneakers and socks

- 2.3mm Rechargeable Paintbrush Pilot BT for Whiteboard - 2 units   (replace when necessary)



- 150N Pilot CX 1 UN Plastic Matrix Eraser 

- 1 Portfolios with 50 plastic sheets 

- 1 Packet of A4 paper 

- 1 Padlock 

- Pencil case

- Metallic or Plastic mug or bottle

- Pencils  (replace when necessary)

- Blue and black ballpoint pens (replace when necessary)

- Stick  Notes

- Highlighters (diferent colors)

- Erasers 

- Sharpener

- Package of markers

- Glue stick  (replace when necessary)       

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR INDIVIDUAL USE
DEVICE – Each student must have their own equipment. Read carefully the information regarding the BYOD project on the school website.

01 Headphone with microphone

UNIFORM

Regular Classes

T-Shirt (school’s exclusive designs)
Blue jeans or school pants

Sweatshirt or jacket (school’s exclusive designs)
Sneakers

Physical Education Classes
- T-Shirt (school’s exclusive designs)

- Sleeveless shirt (school’s exclusive designs) 
- School’s bermudas or pants



PLANO DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO
2022-2023

Lei Distrital nº 4.311/2009

MATERIAL
ETAPA

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO
1ª 2ª 3ª 4ª

Apontador x x x x
- Uso em sala de aula na realização das atividades acadêmicas, incluindo produções escritas 
e artísticas para o desenvolvimento e sistematização dos conteúdos trabalhados.

Borracha (repor quando necessário) x x x x
- Uso em sala de aula na realização das atividades acadêmicas, incluindo produções escritas 
e artísticas para o desenvolvimento e sistematização dos conteúdos trabalhados.

Cadernos x x x x

- Registrar conteúdos trabalhados em sala de aula
- Executar produções escritas.
- Registrar ideias, tabelas e diagramas que ajudem a compreender os conteúdos e 
relacionar conhecimentos diversos.

Canetas esferográfica azul e preta (repor quando necessário) x x x x
- Uso em sala de aula na realização das atividades acadêmicas, incluindo produções escritas 
e artísticas para o desenvolvimento e sistematização dos conteúdos trabalhados.

Cola Bastão (repor quando necessário) x x x x
- Uso em sala de aula na realização das atividades acadêmicas, incluindo produções escritas 
e artísticas para o desenvolvimento e sistematização dos conteúdos trabalhados.

Jaleco branco de manga longa de algodão x x x x
- Proteger o estudante de materiais utilizados no laboratório de ciências durante a prática 
de atividades experimentais.

Lápis grafite 2B (repor quando necessário) x x x x
- Uso em sala de aula na realização das atividades acadêmicas, incluindo produções escritas 
e artísticas para o desenvolvimento e sistematização dos conteúdos trabalhados.

Livros didáticos e de leitura x x x x

- Apoiar a explanação dos conceitos e conteúdos acadêmicos trabalhados em sala de aula.
- Auxiliar no desenvolvimento das competências e habilidades por meio da releitura dos 
textos e execução dos exercícios propostos.
- Incentivar e desenvolver a competencia da leitura e escrita.

Marcador de texto (2 cores diferentes) x x x x
- Uso em sala de aula na realização das atividades acadêmicas, incluindo produções escritas 
e artísticas para o desenvolvimento e sistematização dos conteúdos trabalhados.

Pasta catálogo - 50 plásticos x x x x - Arquivar os textos produzidos ao longo do ano

Pincel e apagador para quadro branco x x x x

- Discussão de exercícios em grupos
- Atendimento individializado dos alunos para tirar dúvidas, realizando o exercício na mesa 
do aluno
- Escrita da resolução dos exercícios feitos em plataformas virtuais

Régua 30 cm x x x x

- Utilização nas aulas de Matemática e em outras matérias na produção de cartazes ou 
trabalhos artísticos.
- Auxiliar na construção de figuras geométricas, tabelas ou cartazes.
- Medir ângulos ou comprimentos de figuras geométricas ou objetos para cálculo de áreas, 
perímetros ou volumes.

Tesoura sem ponta x x x x - Uso em sala de aula na realização das atividades acadêmicas

Bloco de papel Canson 300g (A4) x x x x Criação de obras de artes com o intuito de desenvolver habilidades artísticas relacionadas 
à técnica, ao assunto e tema proposto. 
Estes materiais serão utilizados ao longo do ano para projetos práticos. A tela de pintura 
será utilizada no 3º Bimestre e os potes de tinta são de uso coletivo. Os estudantes devem 
estar preparados com seus materiais para todas as aulas de Arts. Alguns materiais podem 
ser utilizados nos anos seguintes, se mantidos em boas condições. Recomendamos que os 
estudantes tragam os materiais na primeira aula de Artes da semana, e não no primeiro dia 
de aula. 
These materials will be used throughout the year for hands-on practice. The painting 
canvas will be used in Quarter 3 and the paint pots are for collective use. Students must be 
prepared with their materials for all Arts classes. Some materials can be used for years to 
come if kept in good condition. We recommend that students bring their materials in the 
first Arts class of the week, not on the first day of school.

Bloco de papel criativo colorido(A4) x x

Lápis nº 2H, 2B, 6B x x x x

Canetas nanquim nº. 0.3 e 0.8 x x x x

Canetas permanente grossas x x x x

Lápis de cor x x x x

Pincéis nº 2,4,8,12,16,24 x x x x

Potes de tinta acrílica de 250ml para pintura em tela x x x x

Paleta de pintura de plástico com cavidades x x x x

Tela de pintura x

Palhetas para Saxofone Alto

Utilização em sala durante as aulas de música e em apresentações diversas.

Palhetas para Saxofone Tenor

Palhetas para Clarinete

Par de Baquetas n. 2A ou 2B


