
                                               
 

LISTA DE MATERIAL / SCHOOL SUPPLIES – 2019 - 2020 
 
 

1. LIVROS / TEXTBOOKS 

Os estudantes devem trazer os livros à Escola a partir do segundo dia de aula. Será                
designado um locker a cada aluno ao longo do primeiro dia de aula. Nesse local, ele poderá                 
guardar seus livros e materiais individuais. 
 
Books must be brought to school from the second day of school onwards. A locker will be                 
assigned to all students on the first day of school where they can put their books and personal                  
belongings.  
 

PORTUGUÊS 
 

NOTE: These Portuguese 
books should not be 
purchased by students in 
Portuguese Adaptation. 

- Gramática Reflexiva – texto, semântica e interação (será 
utilizada em todas as turmas dos grades 10-12) 
William Cereja e Tereza Cochar 
Editora Atual 
  
- Texto e Interação – Uma proposta de Produção Textual a 
partir de Gêneros e Projetos (será utilizado em todas as 
turmas dos grades 10-12) 
William Cereja e Tereza Cochar 
Editora Atual 
  
- Conecte – Literatura – Volume único (será utilizado em 
todas as turmas dos grades 10-12) 
William Cereja e Tereza Cochar 
Editora Saraiva 

LIVROS DE LEITURA 
 

NOTE: These Portuguese 
books should not be 
purchased by students in 
Portuguese Adaptation. 

- Psicologia de um vencido – Augusto dos Anjos 
- Poética – Manuel Bandeira 
- O homem; as viagens – Carlos Drummond de Andrade 
- O Apanhador de desperdícios – Manoel de Barros 
- O burrinho Pedrês - Guimarães Rosa 
- Química Orgânica – Vinícius de Moraes 
- Vidas Secas – Graciliano Ramos 
-O Amor-Clarice Lispector 
- No Elevador do Filho de Deus- Elisa Lucinda  

MATEMÁTICA - Conecte Live - Matemática: ciência e aplicações  Volume 3  
Autor: Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David Degenszajn, 



Roberto Périgo Editora Saraiva 
Editora Saraiva, 2018 - 3a Edição 

HISTÓRIA 
 

NOTE: These books 
should not be purchased 
by students in Portuguese 
Adaptation. 

- Conecte História 
Coleção Conecte, Volume Único 
Autores: Sheila de Castro Faria, Jorge Luiz Ferreira, Ronaldo         
Vainfas e Georgina Silva dos Santos 
Editora Saraiva - 1ª edição, 2014. 

GEOGRAFIA 

 
NOTE: These books should 
not be purchased by 
students in Portuguese 
Adaptation. 

-  Geografia – O Mundo em Transição – Volume Único 
Autor: José William Vesentini 
Editora Ática, 1ª Edição, 2012 

BIOLOGIA / BIOLOGY 

- Conecte Biologia – Volume único (Será utilizado nos grades 
10-12) 

Lopes, Sônia; Rosso, Sergio 

Editora: Saraiva 

QUÍMICA 
- Conecte - Química, Volume 3 
Autores: Usberco, João Salvador, Edgard 
Editora: Saraiva 

FÍSICA 

- Conecte Física  Volume 3 
Autores: Biscuola, Gualter José; Doca, Ricardo Helou; Villas 
Boas, Newton.  

Editora Saraiva 

INGLÊS / ENGLISH 
LANGUAGE ARTS 

Os livros serão adquiridos pela Escola e emprestados aos 
alunos.  
 
English literature books will be purchased by the school and lent 
out to students.  

ESPANHOL / SPANISH 

Alunos do nível 1 (professor Miguel) 
Level 1 students (Teacher Mr. Miguel) 

 
- Nuevo español en marcha - B2 (Libro del alumno) 

Autor(es): Viúdez, Francisca Castro; Díez, Ignacio Rodero; 
Sardinero, Carmen 

Editora: Sgel 

 
- Nuevo español en marcha - B2 (Cuaderno de 
ejercicios) 

Autor(es): Viúdez, Francisca Castro; Díez, Ignacio Rodero; 
Sardinero, Carmen 



Editora: Sgel 
 
 Alunos do nível 2 (professora Elena) 
Level 2 students (Teacher Ms. Elena)

 - Aprende 4  B2  -  Aprende Gramática y Vocabulario 
Autora: Francisca Castro Viúdez 
SGEL, 2010 
 
 

 
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. 
 
New students will be evaluated during their first Spanish classes          
in order to determine the appropriate level. Please contact the          
coordination should you have any questions about your        
son/daughter’s placement. 

ARTES 

Retratos da Arte – História da Arte 
Volume Único - Edição Revisada e Atualizada 2015 
Autora: Nereide S. Santa Rosa 
Editora: Leya 
 
* Obs. Os alunos poderão utilizar o mesmo livro 
adquirido no Grade 10 
* Note: students can use the same book they used in grade 
10 

2. MATERIAL INDIVIDUAL / PERSONAL SUPPLIES 

Atenção: Não aconselhamos o fichário para o uso diário. Apenas nas aulas de 
Inglês. 

 
Attention: We strongly recommend that students DO NOT use binders daily. Only 
during English classes. 

- Jaleco branco de manga longa de algodão, calça jeans, tênis e meia (laboratório). 
- White long sleeve lab jacket made of cotton, blue jeans, sneakers and socks (for the lab) 

- 11 Cadernos universitários – 96 folhas (1 para cada uma das disciplinas) 
- Large notebooks - 96 pages (1 for each subject) 

- 1 Caderno de papel quadriculado (Matemática) 

- 1 Grid paper notebook (Mathematics) 

- 2 UN Pincel quadro branco 2,3mm recarregável Pilot BT 1 
- 2.3mm Rechargeable Paintbrush Pilot BT for Whiteboard - 2 units 



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

- 1 Pasta tipo catálogo com 20 folhas plásticas (AP Research) 
- 1 Portfolio with 20 plastic sheets (AP Research) 

- 1 Cadeado 

- 1 Padlock 

- Estojo 
- Pencil case 

- Lápis 
- Pencils 

- Canetas 
- Pens 

- Borracha 
- Eraser 

- Régua 

- Ruler 

- Caneca ou garrafa metálica ou plástica 

- Plastic or metallic mug or bottle 

- Calculadora Científica (sugestão: TI 84 Plus (TEXAS INSTRUMENT) 
-  Scientific calculator (suggestion: TI 84 Plus (TEXAS INSTRUMENT) 

3. MATERIAL INDIVIDUAL PARA AULA DE ARTES / INDIVIDUAL ART SUPPLIES 
 

O material abaixo será usado durante as aulas de Artes e deverá ser reposto apenas 
quando necessário durante todo o Ensino Médio. 

 
Students will use the material listed below in their art classes on a daily basis and are 
required to replenish this list of supplies only when needed throughout High School. 
 

ETAPA 
QUARTER 

MATERIAL 
SUPPLY 

OBJETIVO 
OBJECTIVE 

 

1, 2, 3, 4 

1 bloco de papel Canson 300g 
(A3) para aquarela 

 
1 pad of  Canson paper  

300 g(A3) for watercolor 

Criação, personalização e 
exposição de trabalhos 

artísticos com o intuito de 
desenvolver habilidades 
organizacionais e senso 

estético. 
 

Creation, personalization 



and exhibition of artworks 
in order to develop 

organizing skills and 
aesthetic sense. 

 
1, 2, 3, 4 

1 bloco de papel criativo 
colorido (A3) 

 
1 pad of colored creative 

paper (A3) 

Criação, personalização e 
exposição de trabalhos 

artísticos com o intuito de 
desenvolver habilidades 
organizacionais e senso 

estético. 
 

Creation, personalization 
and exhibition of artworks 

in order to develop 
organizing skills and 

aesthetic sense. 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
4 lápis nº 2H, 2B, 6B e 8B 

 
4 pencils  #2H, 2B, 6B and 8B 

Criação de obras de artes 
com o intuito de 

desenvolver habilidades 
artísticas relacionadas à 

técnica, ao assunto e tema 
proposto. 

 
Creation of studio art works 

in order to develop studio 
art skills related to the 

technique, subject matter 
and theme proposed. 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
1 set de lápis de cor 

 
1 set of coloring pencils 

 

Criação de obras de artes 
relacionadas à História 
da Arte com o intuito de 
desenvolver habilidades 
artísticas relacionadas à 

técnica, ao assunto e 
tema proposto. 

 
Creation of studio art 
works related to Art 

History in order to develop 
studio art skills related to 

the technique, subject 
matter and theme 

proposed. 
 

 
1, 2, 3, 4 

 
canetas nanquim  

nº. 0.3 e 0.8 

Criação de obras de artes 
relacionadas à História 
da Arte com o intuito de 



 
ink pens  # 0.3 and 0.8 

desenvolver habilidades 
artísticas relacionadas à 

técnica, ao assunto e 
tema proposto. 

 
Creation of studio art 
works related to Art 

History in order to develop 
studio art skills related to 

the technique, subject 
matter and theme 

proposed. 

 
1, 2, 3, 4 

4 canetas permanente grossas 
(Cores Variadas) 

 
4 thick permanent pens 

(Varied Colors) 

Criação de obras de artes 
relacionadas à História 
da Arte com o intuito de 
desenvolver habilidades 
artísticas relacionadas à 

técnica, ao assunto e 
tema proposto. 

 
Creation of studio art 
works related to Art 

History in order to develop 
studio art skills related to 

the technique, subject 
matter and theme 

proposed. 

 
 

1, 2, 3, 4 

6 pincéis  
nº 2,4,8,12,16,24  
(tradicionais e para 

aquarela - macio) 
 

6 paintbrushes  
# 2,4,8,12,16,24 

(traditional and for 
watercolor - soft) 

Criação de obras de artes 
relacionadas à História 
da Arte com o intuito de 
desenvolver habilidades 
artísticas relacionadas à 

técnica, ao assunto e 
tema proposto. 

 
Creation of studio art 
works related to Art 

History in order to develop 
studio art skills related to 

the technique, subject 
matter and theme 

proposed. 

 
1, 2, 3, 4 

 
1 set de pintura aquarela 
líquida (tubos - 12 cores) 

 
1 liquid watercolor paint set 

(tubes - 12 colors) 

Criação de obras de artes 
relacionadas à História 
da Arte com o intuito de 
desenvolver habilidades 
artísticas relacionadas à 

técnica, ao assunto e 



tema proposto. 
 

Creation of studio art 
works related to Art 

History in order to develop 
studio art skills related to 

the technique, subject 
matter and theme 

proposed. 

 
1, 2, 3, 4 

2 potes de tinta acrílica 
250ml  

(VERMELHA E MARROM) 
 

2 pots  of acrylic paint 
250ml  

(RED AND BROWN) 

Criação de obras de artes 
relacionadas à História 
da Arte com o intuito de 
desenvolver habilidades 
artísticas relacionadas à 

técnica, ao assunto e 
tema proposto. 

 
Creation of studio art 
works related to Art 

History in order to develop 
studio art skills related to 

the technique, subject 
matter and theme 

proposed. 

 
1,2 3, 4 

 
1 paleta de pintura de plástico 

com cavidades 
 

1 plastic painting pallet 

Criação de obras de artes 
relacionadas à História 
da Arte com o intuito de 
desenvolver habilidades 
artísticas relacionadas à 

técnica, ao assunto e 
tema proposto. 

 
Creation of studio art 
works related to Art 

History in order to develop 
studio art skills related to 

the technique, subject 
matter and theme 

proposed. 

 
 

1,2, 3, 4 

 
2 telas de pintura (retangular 

e quadrada) 
50 x 70cm – ou similar 
50 x 50cm - ou similar 

 
2 painting canvases 

(rectangular and square) 
50 x 70cm – or similar 

 
 

Criação de obras de artes 
relacionadas à História 
da Arte com o intuito de 
desenvolver habilidades 
artísticas relacionadas à 

técnica, ao assunto e 
tema proposto. 



50 x 50cm - or similar  
Creation of studio art 
works related to Art 

History in order to develop 
studio art skills related to 

the technique, subject 
matter and theme 

proposed. 
 

4. EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS DE USO INDIVIDUAL 
TECNOLOGICAL EQUIPMENT FOR INDIVIDUAL USE 

01 Fone de ouvido com microfone (especificação técnica: resposta de frequência - 
20HZ a 20KHZ ou 50HZ a 16KHZ; impedância - 32 OHM; sensibilidade - 105DB a 1KHZ) 

 
01 Headphone with microphone (Technical specification: Frequency response - 20HZ to 
20KHZ or 50HZ to 16KHZ; Impedance - 32 OHM; Sensitivity - 105DB at 1KHZ) 

 
DEVICE – Cada aluno deverá ter o seu equipamento, obrigatoriamente. Leia 

atentamente as orientações do projeto BYOD no site da escola. 
DEVICE – Each student must have their own equipment. Read carefully the information 

regarding the BYOD project on the school website. 
 

5. UNIFORME / UNIFORM 

Atividades 
Activities 

Grades 6 to 12 

Aulas Normais 
Regular Classes 

- Camiseta (modelos exclusivos EdN) 
- Calça jeans azul ou calça da EdN 
- Agasalho 
- Tênis 
 
T-Shirt (school’s exclusive designs) 
Blue jeans or school pants 
Sweatshirt or jacket (school’s exclusive designs) 
Sneakers 
 

Aulas de Educação Física 

 
Physical Education Classes 

- Camiseta (modelos exclusivos EdN) 
- Regata (modelos exclusivos EdN) 
- Bermuda ou calça da EdN 
 
- T-Shirt (school’s exclusive designs) 
- Sleeveless shirt (school’s exclusive designs)  
- School’s bermudas or pants 

 


