
Livros Didáticos / 2023
9º ano - Ensino Fundamental

Os livros didáticos deverão ser adquiridos segundo os códigos ISBN, as capas e edições
recomendadas, uma vez que as edições antigas sofreram alterações.

A direção está negociando com a Editora Moderna um desconto entre 20% e 30% para
aquisição dos livros didáticos na plataforma da editora. A liberação das compras com
desconto acontecerá ao longo do mês de dezembro. Vale ressaltar que os livros estão
disponíveis em todas as livrarias e podem ser adquiridos livremente.

Caso queiram aproveitar o desconto negociado pela escola, informaremos quando os livros
didáticos estiverem disponíveis na plataforma da editora e qual será o procedimento para
realização da compra.

Obs.: Os livros paradidáticos não estarão disponíveis na Plataforma da Editora Moderna,
podendo ser adquiridos em qualquer livraria, tanto no formato físico quanto digital.

Geografia

Expedições Geográficas
Autores: Melhem Adas e Sérgio Adas
Editora Moderna - 3ª Edição (BNCC)
ISBN: 9788516113575

Ciências

Araribá Plus Ciências 9º ano
Editora Moderna - 5ª Edição (BNCC)
ISBN: 9788516112479

Português

Araribá Plus Português 9º ano
Editora Moderna – 5ª Edição (BNCC)
ISBN: 9788516111809



Matemática

Matemática Compreensão e Prática 9º ano
Autores: Cláudio Marques e Ênio da Silveira
Editora: Moderna - 6ª Edição
ISBN: 9788516120443

História

Estudar História: das Origens do Homem à Era Digital 9º ano
Autora: Patrícia Ramos Braick
Editora Moderna - 3ª Edição (BNCC)
ISBN: 9788516113650

Inglês

Os livros serão indicados a partir de 23 de janeiro de 2023, quando os processos de
nivelamento e reclassificação estiverem encerrados e as turmas devidamente
formadas.

O IBEU enviará um e-mail/IsCool para todos os responsáveis informando os dados
necessários para aquisição dos livros.

Apostilas e Plataformas

Serão adquiridas diretamente na escola no início do ano letivo, quando enviaremos
uma circular e as informações para o pagamento.

Lista de Livros Paradidáticos 2023
A Droga da Amizade

Autor: Pedro Bandeira
Série Os Karas
Editora: Moderna Literatura
ISBN: 9788516093921

1º trimestre - Habilidades e competências: EF69LP21 e EF69LP27

Proposta de trabalho: Por conta dessa natureza repertorial, é possível tratar de gêneros do
discurso sugeridos em outros anos que não os indicados. Embora preveja certa progressão,
a indicação no ano visa garantir uma distribuição adequada em termos de diversidades.
Assim, se fizer mais sentido que um gênero mencionado e/ou habilidades a ele
relacionadas no 9º ano, isso não configura um problema, desde que ao final do nível a
diversidade indicada tenha sido contemplada. Mesmo em relação à progressão das
habilidades, seu desenvolvimento não se dá em curto espaço de tempo, podendo supor
diferentes graus e ir se complexificando durante vários anos.



Alice no País da Mentira

Autor: Pedro Bandeira
Editora: Moderna
ISBN: 9788516103149

2º trimestre - Habilidades e competências: EF89LP19 e EF89LP23

Proposta de trabalho: A BNCC enfatiza que “uma face do aprendizado da Língua
Portuguesa decorre da efetiva atuação do estudante em práticas de linguagem que
envolvem a leitura/escuta e a produção de textos orais, escritos e multissemióticos,
situados em campos de atuação específicos”. É expressa a necessidade de articulação para
o trabalho com leitura e do uso de habilidades que exigem processos mentais necessários
e progressivamente mais demandantes, passando de processos de recuperação de
informação (identificação, reconhecimento, organização) a processos de compreensão
(comparação, distinção, estabelecimento de relações e inferência) e de reflexão sobre o
texto (justificação, análise, articulação, apreciação e valorações estéticas, éticas, políticas
e ideológicas).

O Menino do Pijama Listrado

Autor: John Boyne
Editora: Seguinte
ISBN: 978-8535911121

3º trimestre - Habilidades e competências: EF69LP53

Proposta de trabalho: As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas
por diferentes linguagens: verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal,
visual, contemporaneamente, digital. Por meio dessas práticas, as pessoas interagem
consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas
interações, estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos.

Kit de material individual:
(Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno)

Agenda.
Cadernos: um caderno para cada matéria, cadernos com divisões ou fichário (para
os alunos que desejarem).
1 Bloco de desenho liso A4 – 120g, para arte.
Cadeado para o armário (Duas chaves, sendo uma para o aluno e outra para a
coordenação. No caso de cadeados com senha, a mesma deve ser informada).
Pen drive (8 GB ou superior).
Fone de ouvido com plug P3.
Estojo completo com: lápis grafite 2B e 6B, 12 lápis de cor aquarelados, borracha,
apontador, caneta esferográfica azul ou preta, caneta esferográfica vermelha,
canetas permanentes (ponta média), 6 canetinhas coloridas ponta fina, 6 canetinhas
coloridas ponta grossa, tesoura sem ponta, compasso escolar, cola bastão, cola
branca, régua e transferidor, bloco canson para pintura A4 250g, 6 guaches
pequenos (branco, preto, vermelho, amarelo, verde e azul), um pincel fino e um
pincel grosso.

Observação: Considerando as demandas das aulas, alguns materiais poderão ser
solicitados ao longo do ano letivo.


