
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Início das Aulas: 

- Dia 27/01/2020 (2ª Feira): aula normal das 7h às 11h30 

- Dia 28/01/2020 (3ª Feira): aula normal – seguir horário da classe 

Os livros didáticos dos componentes Curriculares Língua Portuguesa, Matemática, História, 
Geografia, Ciências, Língua Inglesa e o SME/FTD de Ensino Religioso adotados pela Rede 
Marista de Colégios serão entregues às famílias pelo colégio, no período de 21 a 23/01/20, das 
8h às 17h e no dia 25/01/20 (sábado), das 8h às 12h. 

➢ LÍNGUA PORTUGUESA 

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

• Leitura Complementar (Interdisciplinar): 
 As cores da escravidão – Ieda de Oliveira – Ed. FTD (1º trimestre) * 
 Felicidade Clandestina – Clarice Lispector - Ed. Rocco - (1º trimestre) * 
 Para tão curto amor tão curta vida – Luís de Camões – Ed. FTD - (2º trimestre)  
 Persépolis – Marjane Satrapi – Ed. Cia das Letras (2º trimestre) * 
 Vidas Secas – Graciliano Ramos – Ed. Record - (3º trimestre) * 
   

➢ GEOGRAFIA 

• Novo Atlas Geográfico do Estudante – Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa – Ed. FTD (usado em 
todos os anos do Ensino Fundamental – Anos Finais). 

 
➢ LÍNGUA INGLESA 

• Minidicionário Inglês/Português e Português/Inglês – Silveira Bueno – Ed. FTD 
 

• Leitura Complementar (Interdisciplinar): 
 The Call of the Wild - Jack London - Level 4 - STANDFOR - GRADED READERS 
 

➢ LÍNGUA ESPANHOLA (Optativo em 2020 – contraturno). Aguardar comunicado de formação 
de turma. 

• Acentos Del Español 2 – Arancha Pablos Zúñiga – Edelvives – Ed. FTD (o mesmo utilizado no 8º 
ano/2019). 

• Mini dicionário Español / Português e Português/Espanhol com CD Room – Edelvives – Ed. FTD 
 

➢ ARTE (não será entregue no início do ano – deverá ser adquirido à parte) 

• Por Toda Parte – Solange Utuari, Carlos Kater, Bruno Fischer e Pascoal Ferrari. Ed. FTD – 1ª 
edição/2016 

 
 
 
 

 

    Lista de Materiais do(a) Aluno(a)  

do 9º ano do E.F. Anos Finais 



 
➢ INTERIORIDADE 

• Em Ti - Projeto Interioridade: meu blogue: Tranquilizar; Manzanos, Josean - Tradução Gêneses 

Andrade. 1. ed. São Paulo. FTD, 2019. 

• Revista Circuito Projeto de Vida. 

Ambos os materiais deverão ser adquiridos na Editora FTD, à rua São José, 123, Ribeirão Preto - 

SP 

 

➢ MATERIAL DE ARTE: Aguardar a solicitação dos materiais durante as aulas normais. 
· 01 Bloco Canson creme A4 (140 gramas) com 20 folhas 
· 01 bloco cartonado colorido (235 mmx325 mm) 30 folhas 
· 01 tubo de cola branca 90 ml                                         
· 01 caderno pequeno de 100 folhas 
· 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  
   
  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 universitários de 100 folhas – Favor não usar fichário 
 

➢ MATERIAL DE INTERIORIDADE (uso coletivo): 
· 01 pote de tinta guache de 250 ml – VERDE 
· 01 pincel chato nº 08  
· 100 folhas de sulfite 40 gramas 
· 01 bloco cartonado colorido A3 
· 01 estojo de caneta hidrocor ponta grossa - 12 cores. 
· 01 estojo de tinta aquarela - 12 cores. 
· Tampinhas de garrafa PET 
· 01 toalha de banho com nome gravado (uso individual) 
. Revistas para recorte 

 
 

➢ 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 



 
 

➢ MATERIAL DE ENSINO RELIGIOSO 
· 01 caderno universitário de 50 folhas 
 

➢ 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 agenda escolar para uso diário 
· 01 pen drive 8GB  

 

OBSERVAÇÕES: 

• O Ministério da Educação disponibiliza no site www.dominiopublico.gov.br algumas obras indicadas 

nesta lista. 

* Livros paradidáticos utilizados no ano anterior poderão ser vendidos na Feira de Livro 

Paradidático da Biblioteca no período de 17 à 20/12/2019. Recomendamos a compra dos livros 

paradidáticos até o início do ano, para que não haja dificuldade de encontrá-los 

posteriormente. 

• O CRA (Centro de Recursos da Aprendizagem) possui um acervo de aproximadamente 20.000 

exemplares, incluindo todos os paradidáticos adotados, os quais poderão ser solicitados como 

empréstimo. 

• 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. 

• Lembramos que a cópia de livros, bem como o uso do livro do professor, é uma prática indevida. 

 


