CENTRO EDUCACIONAL SÃO GERALDO

9º ANO/2021
Material Didático – Sistema de Ensino Positivo - Livros didáticos Integrados - 4 - livros didáticos
com os componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Língua Inglesa, Educação Física, Ciências,
Matemática, Geografia, História e Filosofia. 4 - Cadernos de atividades contendo os componentes
curriculares: Língua Portuguesa, Produção de texto, Língua Inglesa, Ciências, Matemática, Geografia,
História e Filosofia.
Positivo On – Plataforma de gestão de aprendizagem
Ambiente digital em que o aluno tem à sua disposição objetos educacionais digitais e trilhas de
aprendizagem com conteúdos trabalhados em sala de aula, além da possibilidade de realizar avaliações e
atividades online. Ainda no Positivo On o aluno acessa a Enciclopédia Britannica, outras importantes
fontes de pesquisa e também o Livro Digital Positivo.
Sistema de Avaliação – Provas Periódicas do Sistema Positivo (6º ao 9º ano) e Simulados para o 9º ano
com correção pela TRI e relatório de desempenho para cada aluno.
Título

Vidas Secas

Guardião de
Memórias

Quanto vale
uma vida

Livros Paradidáticos 2021 – 9º ano
Editora
Tema abordado

Autor

Várias
editoras
publicaram

Graciano
Ramos

Kim Edwards

Edson Gabriel
Garcia

Sextante

Cortez Editora

A obra de Graciliano permite aos estudantes aproximarem-se da
extrema pobreza e da exclusão social de sujeitos emudecidos e
impossibilitados de elaborar simbolicamente o vivido. Aponta, ainda,
a possibilidade de escuta dos Fabianos da periferia das grandes
cidades silenciados pela exclusão.
Temática: Problemas sociais/regionalismo.
O Guardião de Memórias’ é uma fascinante história sobre vidas paralelas,
famílias separadas pelo destino, segredos do passado e o infinito poder do
amor verdadeiro.
Temática: Síndrome de Down, Preconceito.
Por quanto tempo somos capazes de suportar um sofrimento em silêncio?
Uma dor vivida absolutamente sozinhos? A história de Mariana chama
atenção para a importância do diálogo e da proximidade entre pais e filhos,
irmãos e irmãs, e o papel fundamental que pessoas à nossa volta podem
exercer em momentos difíceis, em que o medo surge com tanta força que se
torna paralisante. A leitura dessa história, em que o bullying mais uma vez
deixa marcas profundas, oferece uma experiência de compreender o outro e
rever a nós mesmos e as nossas atitudes no cotidiano, em todas as esferas
da vida.
Temática: a importância do relacionamento familiar / bullying.

MATERIAIS DE USO PESSOAL //Ensino Fundamental II 9ºano

Material

9º ano EF

Apontador copinho; Borracha; Cola; Régua de 30 cm; Canetas azul, preta e vermelha.

1

Caderno 7 Disciplinas

1

Compasso

1

Dicionário de inglês e espanhol

1

Dicionário de português

1

Lápis/lapiseira

1

Papel canson A4/ bloco

1

Pincel para pintura Nº 10; Tesoura sem ponta.

1

Touca de natação

1

Garrafa para água (uso obrigatório)

1

Máscara tecido

2

Todo o material deve ser etiquetado com o nome completo e turma do aluno. Aconselhamos reutilizar os cadernos que não foram
consumidos em sua totalidade, ex. Inglês/espanhol/caligrafia. Não é permitido o uso de corretivo e estilete. Desaconselhamos o
uso de fichário.

