Lista de Material Escolar
9º ano – Ensino Fundamental 2022
Livros e cadernos:
 História: História/Sociedade/Cidadania 9º ano (4ª Edição)
Autor : Alfredo Boulos Júnior – Editora: F.T.D. ISBN – 978-85-96-02061-9
 01 caderno grande capa dura pautado de 96 fls.
...............................................................................................................................................................................................................
 Ciências:
 Química: Apostila
 Física: Apostila
Obs: as apostilas serão elaboradas pelos professores sem custo.
 02 cadernos grandes capa dura pautados de 96 fls. (Física e Química)
 02 pastas com elástico para guardar as apostilas (Física e Química)
...............................................................................................................................................................................................................
 Matemática: Matemática – Compreensão e prática – 9º ano (6ª Edição)
Autores: Ênio Silveira e Claudio Marques – Editora: Moderna
 02 cadernos grandes capa dura pautados de 96 fls. (Álgebra e Geometria)

ISBN – 978-85-16-12044-3

...............................................................................................................................................................................................................
 Português: Panoramas – Língua Portuguesa 9
Autoras: Cristina Tibiriçá Huller e Angélica Alves Prado Demasi – 1ª Edição - Editora: FTD
ISBN – 978-85-96-02428-0
 Gramática: Curso Prático de Gramática – Autor: Ernani Terra - Editora: Scipione Plurall - Edição Renovada
(será utilizada durante todo o Fundamental II) ISBN – 978-85-47-40027-9
 01 caderno grande capa dura pautado de 96 fls. (Redação)
 01 caderno grande capa dura pautado de 96 fls. (Gramática)
 01 caneta marca-texto
01 Minidicionário com a REFORMA ORTOGRÁFICA – Houaiss – Editora: Moderna ou Minidicionário
SOARES AMORA – Editora: Saraiva
.......................................................................................................................................................................................................................................................

 Geografia: Teláris - Geografia – 9º ano –
Autores – J.W. Vesentini/Vânia Vlach
Editora: Ática Plurall
- ISBN – 978-85-08-19312-7
 01 caderno grande capa dura pautado de 96 fls.
........................................................................................................................................................................................................................................................

 Inglês: #MAKERS 4 – English on the move
Autora: Izaura Valverde
Editora: Richmond
-

ISBN – 978-85-16-11188-5

 01 caderno grande capa dura pautado de 40 fls.

.................................................................................................................................................................................

 Livros paradidáticos:
→ 1º bimestre: Os Miseráveis – Autor: Victor Hugo -Tradução e adaptação: Walcyr Carrasco
* Editora: Moderna
→ 2º bimestre: A Cartomante e outros contos – Autor: Machado de Assis –- Orientação pedagógica e notas de
leitura de Douglas Tufano - Editora: Moderna
→ 3º bimestre: Adama das Camélias – Autor: Alexandre Dumas Filho – Tradução e adaptação: Walcyr Carrasco
Editora: Moderna
→ 4º bimestre: Sonho de uma noite de verão – Autor: Willian Shakespeare – Tradução e adaptação: Walcyr
Carrasco
* Editora: Moderna

 Educação Artística:
 Lista de material (O material pedido ficará com o aluno):
→ 01 bloco A4 com margem
→ 01 caderno de desenho sem pauta
→ 01 régua transparente milimetrada de 30 cm
→ 01 par de esquadros
→ 01 compasso
→ 01 caixa de lápis de cor
→ 01 cola
→ 01 tesoura sem ponta
→ 01 pasta com elástico ( para guardar o material)
 Outros materiais serão pedidos no decorrer do ano de acordo com a atividade plástica a ser executada.
........................................................................................................................................................................................................................................................

 Material individual:
→ 01 agenda
→ 01 apontador com depósito
→ 01 borracha
→ 02 canetas esferográficas (01 vermelha e 01 azul)
→ 02 lápis pretos ou 01 lapiseira
→ 01 corretivo Toque Mágico (ou qualquer outro à base d’água)
→ 01 jaleco branco (laboratório)
→ 01 resma de papel ofício a ser entregue na “secretaria”
→ garrafinha de água (recipiente)
Observações:
 Todo o material deverá ficar com o aluno, trazendo somente os materiais do dia.
 Encapar com plástico transparente todos os livros e cadernos e etiquetá-los com nome completo, ano e turma.
 Proibido o uso de corretivo “Liquid Paper”.

