
LISTA DE MATERIAL - 2022-2023
(Versão em português)

GRADE 9

ESPANHOL
ATENÇÃO: Verificar o nível que o aluno se encaixa antes de adquirir 

o material

- Espanhol - Professor Miguel
- Livro: Nuevo español en marcha A2 - Libro del alumno y cuaderno 
de ejercicios. Autores: Francisca castro Viúdez, Ignacio Rodero Díez 
y Carmen Sardinero Francos. Editora: SGEL (mesmo livro utilizado 
no Grade 8)

- AP Espanhol (Língua e Literatura) - Professora Elena
- Livros: 
1. Nuevo LISTO - Volument Único. Santillana, Español. Editora: 
Moderna 2012 (ou posterior)
2. Practica tu español, practica la conjugación, por Julia Miñano 
López. Editora: SGEL, 2011 (ou posterior)

GEOGRAFIA
ATENÇÃO: Os livros não devem ser adquiridos para alunos em PLL 

(adaptação em português)
- Livro: Araribá Plus 9 - Geografia, Editora Moderna

HISTÓRIA
ATENÇÃO: Os livros não devem ser adquiridos para alunos em PLL 

(adaptação em português)
- Araribá Plus - História - 9º ano (5ª edição) | Editora Moderna 

LIVROS DE LEITURA
ATENÇÃO: Estes livros não devem ser adquiridos para alunos em 

PLL (adaptação em português)

- Quarto de despejo, de Maria Carolina de Jesus  - Editora: Ática
- O avesso da pele, de Jeferson Tenório - Editora: Companhia das 
Letras
- Vidas secas, de Graciliano Ramos - Editora: Record
- A máquina, de Adriana Falcão - Editora: Salamandra
- O alienista, de Machado de Assis - Editora: Antofágica (preferência 
pela edição da Autofágica, com ilustrações de Portinari para 
trabalho interdisciplinar com Artes) 
- Venha ver o pôr do sol e outros contos, de Lygia Fagundes Telles - 
Editora: Ática

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

PLL (adaptação em português)

- Livro:  Linguagens 9º ano. William Cereja, Carolina Dias Vianna. 9ª 
edição. São Paulo: Atual Editora, 2018.

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

- 2 cadernos quadriculados - 1cm x 1cm (Matemática)

- 2 pastas catálogo com 50 plásticos (Música, Português)

- 2 pastas finas com elástico (Ciências, Matemática)

- 5 cadernos com pauta (Ciências, Espanhol, Geografia, História, Português/PLL)

- Apagador de quadro branco

- Apontador

- Borracha (repor quando necessário)

- Calculadora científica

- Canetas esferográfica azul e preta (repor quando necessário)

- Cola bastão (repor quando necessário)



- Garrafa de água

- Jaleco branco de manga longa de algodão

- Lápis grafite 2B (repor quando necessário)

- Marcador de texto (2 cores diferentes)

- Pincel para quadro branco (repor quando necessário)

- Régua 30 cm

- Tesoura sem ponta

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
- Tênis



SCHOOL SUPPLIES - 2022-2023
(English version)

GRADE 9

GEOGRAPHY
NOTE: This should not be purchased by students in Portuguese 

Adaptation (PLL)
- Book: Araribá Plus 9 - Geografia, Editora Moderna

HISTORY
NOTE: This should not be purchased by students in Portuguese 

Adaptation (PLL)
- Book: Araribá Plus - História - 9º ano (5ª edição). Editora Moderna 

PORTUGUESE
NOTE: This should not be purchased by students in Portuguese 

Adaptation (PLL).

- Book: Linguagens 9º ano. William Cereja, Carolina Dias Vianna. 9ª 
edição. São Paulo: Atual Editora, 2018.

READING BOOKS
NOTE: These books should not be purchased by students in 

Portuguese Adaptation (PLL)

- Quarto de despejo, de Maria Carolina de Jesus  - Editora: Ática
- O avesso da pele, de Jeferson Tenório - Editora: Companhia das 
Letras
- Vidas secas, de Graciliano Ramos - Editora: Record
- A máquina, de Adriana Falcão - Editora: Salamandra
- O alienista, de Machado de Assis - Editora: Antofágica (preferência 
pela edição da Autofágica, com ilustrações de Portinari para trabalho 
interdisciplinar com Artes) 
- Venha ver o pôr do sol e outros contos, de Lygia Fagundes Telles - 
Editora: Ática

SPANISH
NOTE: Check the level that the student will be enrolled before 

purchasing the material

- Spanish - Mr Miguel
- Book: Nuevo español en marcha A2 - Libro del alumno y cuaderno 
de ejercicios. Autores: Francisca Castro Viúdez, Ignacio Rodero Díez y 
Carmen Sardinero Francos. Editora: SGEL (same book used in Grade 
8)

- AP Spanish Language and Literature - Ms Elena
- Books: 
1. Nuevo LISTO - Volument Único. Santillana, Español. E. Moderna 
2012 (ou posterior)
2. Practica tu español, practica la conjugación, por Julia Miñano 
López. SGEL, 2011 (ou posterior)

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

- 2 folders with elastic band (Science, Math)

- 2 portfolios with 50 plastic sheets (Music, Portuguese)

- 2 writing notebooks with squared paper - 1 cm x 1 cm (Math)

- 5 writing notebooks (Science, Spanish, Geography, History, Portuguese/PLL)

- Blue and black ballpoint pens (replace when necessary)

- Glue stick (replace when necessary)



- Highlighters (2 different collors)

- Pencil #2B (replace when necessary)

- Pencil shapener

- Rubber (replace when necessary)

- Ruler 30 cm

- Scientific calculator

- Small scissors

- Water bottle

- White long-sleeved cotton coat

- Whiteboar eraser

- Whiteboard marker (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
- Sneakers



PLANO DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO
Lei Distrital nº 4.311/2009

Grade 9  - 2022-2023

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 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.

Calculadora científica x x x x
- Auxiliar na realização de cálculos nas aulas de matemática e 
química

Canetas esferográfica azul e preta 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 x x x x
- Uso em sala de aula na realização das atividades acadêmicas e 
projetos.

Garrafa de água x x x x - Para uso individual

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 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 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.

Pastas x x x x - Arquivar trabalhos e atividades 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
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