9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2017
 Início das aulas:
30/01/2017 (2ª feira) - Aula Normal das 7h às 11h30.
31/01/2017 (3ª feira) – Aula Normal – seguir horário de classe

LIVROS DIDÁTICOS E DICIONÁRIOS
 LÍNGUA PORTUGUESA
 Athos. – Língua Portuguesa. Livro e Roteiro de Aprendizagem - Maria Tereza Arruda Campos, Salete
Toledo, Lucas Sanches Oda e Danielaa Utescher, FTD – 9º ano


Gramática: Teoria e Exercícios – Paschoalin & Spadoto – Ed. FTD (usado no 8º ano do EFII)

 Minidicionário da Língua Portuguesa-Silveira Bueno - Revisado conforme acordo ortográfico - Ed. FTD

 MATEMÁTICA
 Projeto Athos Matemática. Livro e Roteiro de Aprendizagem - José Roberto Bonjorno, Paulo Câmara Souza,
Regina Bonjorno, Tânia Gusmão – Ed. FTD - Edição 2015
 HISTÓRIA
 Projeto Athos. Livro e Roteiro de Aprendizagem –. História, Joelza Ester Domingues - Ed. FTD, 2014.

 GEOGRAFIA
 Projeto Athos Geografia. Livro e Roteiro de Aprendizagem - Sonia Castellar e Ana Paula Seferian. SP:
Ed. FTD, 2014
 Novo Atlas Geográfico do Estudante – Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa – Ed. FTD (usado em todos os
anos do EFII).

 CIÊNCIAS
 Projeto Athos Ciências. Livro e Roteiro de Aprendizagem -.José Trivellato, Silvia Trivelalato, Marcelo
Motokane, Júlio Foshini Lisboa e Carlor Kantor – Ed. FTD 2014

 LÍNGUA INGLESA
 Team Up 4 / StandFor – Editora FTD
 Minidicionário Inglês/Português e Português/Inglês – Silveira Bueno – Ed. FTD

 LÍNGUA ESPANHOLA (8º e 9º anos)
 Acentos Del Español 3 – Arancha Pablos Zúñiga – Edelvives – Ed. FTD (o mesmo utilizado no 8º
ano/2016).
 Minidicionário Español / Português e Português/Espanhol com CD Room – Edelvives – Ed. FTD

LIVROS PARADIDÁTICOS








Mais comédias para ler na escola- Luis Fernando Verissímo - Ed. Objetiva - (1º trimestre) *
Medeia: o amor louco- Eurípedes; adaptação Luiz Galdino – Ed. FTD - (1º trimestre) *
Maus: a história de um sobrevivente – Art Spiegelman – Ed. Cia das Letras (2º trimestre) *
O Noviço – Martins Pena – Adaptação: José Arrabal – Ed. FTD (2º trimestre) *
A menina sem palavra – história de Mia Couto; Ed. Boa Companhia - (3º trimestre)
Vidas Secas – Graciliano Ramos – Ed. Record - (3º trimestre)
The Call of the Wild - Jack London - Level 4 - STANDFOR - GRADED READERS

 *Livros utilizados no ano anterior poderão ser vendidos ou trocados na II Feira Virtual do Livro
Paradidático no período de 05/12/16 a 16/12/16. Recomendamos a compra dos livros paradidáticos no
início do ano, para não ocorrer de faltar posteriormente.

 MATERIAL DE ARTE: deverá ser entregue à professora, na primeira semana do ano letivo, em sua aula.
· 01 pote de tinta guache 250 ml – vermelho
· 01 Bloco Canson creme A4 (140 gramas) com 20 folhas
· 01 fita crepe larga (50mm x 50m)
· 01 bloco cartonado colorido (235 x325 mm) 30 folhas
· 01 tubo de cola branca 90 ml
· 01 pacote de perfex
- 01 caderno pequeno de 100 folhas
· Pincel: 01 Chato nº 16
· Trincha larga
· 01 estojo de caneta hidrocor (12 cores)
· 01 caneta fine pen
· 01 tesoura escolar de aço inoxidável (de bom corte), sem ponta.
· 01 estojo contendo: lápis de cor longos, borracha branca macia, apontador, lápis nº 6B e régua
· 01 caderno pequeno de 50 folhas (pode ser utilizado o do ano anterior)
Obs: O estojo poderá ser o mesmo utilizado para os demais componentes curriculares e deverá conter os
materiais necessários para as aulas de Arte.

 MATERIAL DE CIÊNCIAS:
· 01 caderno universitário – 100 folhas – Favor não usar fichário
· 20 folhas de papel almaço
· 15 folhas sulfite 40 A4
· 01 jaleco branco (uso indispensável no laboratório)

 MATERIAL DE FILOSOFIA:
· 01 caderno 100 folhas - Favor não usar fichário.
· 01 pasta Catálogo de capa dura com 50 saquinhos transparentes

 MATERIAL DE LÍNGUA PORTUGUESA:
- 02 cadernos universitário de 100 folhas – Favor não usar fichário

 MATERIAL DE MATEMÁTICA:
- 02 cadernos universitários de 100 folhas – Favor não usar fichário
· 01 calculadora (simples)
· 1 compasso
· 03 folhas de papel quadriculado – almaço
· 10 folhas de papel sulfite (branco)
· 1 jogo de esquadros (45o e 60o)
· 1 régua de 30 cm
· 1 transferidor
 DIVERSOS:
· Caderno ou fichário para os demais componentes curriculares.
· 01 pasta catálogo com 50 saquinhos – uso comum para todos os componentes curriculares.
· 01 caneta “marca texto”
· 01 pen drive 8GB

ATENÇÃO:
Todos os livros didáticos e paradidáticos constantes nesta lista de material, bem como outros materiais
solicitados, inclusive os uniformes do colégio para o respectivo segmento de ensino e NAC (Núcleo de
Atividades Complementares), poderão ser adquiridos em A6 Artigos Escolares – localizada dentro do colégio,
próxima à portaria do Ensino Médio. O atendimento aos nossos alunos e familiares iniciará em 01 de
Dezembro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30 e aos sábados do mês de Janeiro, das 8h às 12h30.
OBSERVAÇÕES:
 O Ministério da Educação disponibiliza no site www.dominiopublico.gov.br algumas obras indicadas
nesta lista.
 Para o primeiro dia de aula trazer estojo e caderno para anotações.
 Todo material deverá estar etiquetado e identificado. Essa atitude fará grande diferença em caso de
material perdido.
 A agenda cedida pelo colégio é de uso diário e obrigatório.
 Lembramos que a cópia, bem como o uso do livro do professor, é uma prática indevida.
.

