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Lista de materiais 2019
9o Ano do Ensino Fundamental II
Área do
Conhecimento
Artes

Livros: Titulo/Autor/Editora e Materiais complementares
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Ciências

Ensino Religioso
Filosofia

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Geografia
⇒
⇒
⇒
⇒
História
⇒
⇒
Língua Inglesa
⇒
⇒
⇒
Língua Portuguesa
⇒
⇒
⇒
Matemática

Empreendedorismo

Materiais de uso
Pessoal
Materiais a ser
o
entregue no 1 dia de
aula

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

01 caderno de desenho com margem
01 lápis 6B
01 caixa de lápis de cor aquarelável (12 cores)
01 régua de 30 cm
01 caixa com 6 unidades de gauche sem gliter
01 pote de massinha de modelar
Entendendo a Natureza – A matéria e a energia. 9º ano - Edição 2013. Cesar,
Sezar Bedaque – Editora Saraiva
01 tabela periódica – José Gonçalves
01 caderno
Crescer com alegria e fé 9 – Ednilce Duran e Glair Arruda – FTD 1ª edição 2013.
01 caderno
a
Encontro com a Filosofia 9. Ricardo Melani. 2 Edição. - São Paulo: Editora
Moderna: 2018. (NOVA EDIÇÃO)
01 caderno
Jornadas – Geo - Livro 9 - Ângela Rama e Marcelo Moraes Paula - Editora Saraiva 3ª edição - São Paulo. 2016.
1 caderno
01 Atlas simples
06 folhas de papel almaço
História Sociedade & Cidadania, 9 – Edição 2015 - Alfredo Boulos Júnior – FTD
Educação - ISBN: 9788520003732
01 caderno
Log in to English 4 (Livro do aluno + MultiRom + revista + Encarte de vídeo).
Autores: obra coletiva. Editora: Richmond - 2ª edição. 2013.
01 caderno
01 minidicionário Oxford escolar para estudantes brasileiros de Inglês. PortuguêsInglês/Inglês-Português (edição atualizada).
o
Diálogo em Gêneros – 9 ano – Eliana Santos Beltrão e Tereza Gordilho. 2ª edição.
São Paulo. FTD. 2016
01 caderno
01 minidicionário de Língua Portuguesa. Silveira Bueno – Editora FTD - 2016 (de
acordo com a nova ortografia).
o
A Conquista da Matemática – 9 ano – Giovanni Castrucci e Giovanni Jr. Editora
FTD edição renovada 2015.
01 caderno
Jogo de esquadro/transferidor/compasso/régua de trinta cm.
o
a
Empreendedorismo e Projeto de Vida – 9 ano. Leo Fraiman. 1 Edição. 2016.
Editora FTD. Compra direta e exclusiva através da FTD Educação.
01 caderno.
Penal ou estojo, caneta azul, caneta preta, lápis, apontador, tesoura, lápis de cor,
tubo de cola em bastão e régua 20cm.
04 Cartolinas verde
04 Folhas de papel duplex – colorido nos dois lados (amarela)
02 Folhas de E. V. A (branco)
100 folhas de papel colorida (50 azuis e 50 verdes)

Livros Paradidáticos:
Setembro - Matemática
Livro: O espelho dos Nomes
Autor: Marcos Bagno
Editora: Ática

Abril - Filosofia
Livro: Grandes Sábios falam a Pequenos
Sábios.
Autor: Sophie Boizard
Editora: FTD

Julho - Literatura
Livro: Jogos Inocentes Jogos
Autor: Ricardo Gómez
Tradução: Adalberto Müller
Editora: FTD

Outubro – Literatura
Livro: Dom Casmurro
Autor: Machado de Assis
Editora: FTD

Maio - Literatura
A namorada de Camões
Autora: Márcia Kupstas
Editora: FTD

Agosto - Geografia
Todo dia é dia de apocalipse. Rodrigo Lacerda.
1. Edição. São Paulo.
Editora FTD. 2016.

3º Trimestre

Junho - História
Livro: O herói invisível.
Autora: Luca Cognolato e Silvia del Francia.
Editora: FTD
2º Trimestre

1º Trimestre

Março - Geografia
Estação Brasil. Domingos Pellegrine. 1.
Edição.
São Paulo: FTD, 2011.

Novembro – Ensino Religioso
Livro: Somos parte da Mudança
Autor: Fernando Carraro
Editora: FTD

PROJETO CULTIVANDO LEITORES:
No intuito de facilitar a aquisição de alguns paradidáticos adotados e não prejudicar a proposta de leitura, que o colégio intensificará
ao longo do ano, alguns dos livros acima serão disponibilizados em um kit especial com o Livro da Família e o Painel de Leitura do
Aluno. A FTD Educação comercializará com exclusividade este kit pelo valor de R$ 294,00 no dia 13 de dezembro.
Nas livrarias os livros são tabelados e custam R$ 392,00.

Ø

COMUNICADO IMPORTANTE:
ü Inicio das aulas: 11 de fevereiro de 2019.
ü

Horário de aula:
v 7h:30min às 11h:45min (período matutino de segunda-feira à quarta-feira)
v 7h:30min às 12h (período matutino de quinta-feira à sexta-feira)

ü

Uniforme: masculino e feminino
§ O uso diário e completo do uniforme é indispensável ao aluno desde o primeiro dia de aula, para
sua identificação e segurança. Fazem parte do uniforme:
⇒ Camisa branca com logomarca do colégio;
⇒ Calça comprida ou bermuda bordô (padronizada);
⇒ Sapato fechado ou tênis de qualquer cor;
⇒ Moletom bordo com logomarca do colégio;
⇒ Jaqueta padronizada do colégio;
⇒ Educação Física: bermuda ou abrigo bordô, camiseta branca com a logomarca do
colégio e tênis.

Importante: Em virtude ao grande número de agasalhos perdidos, pedimos aos pais que bordem ou escrevam com
caneta para tecido, o nome completo e a serie do aluno na frente do uniforme, principalmente nos agasalhos.
ü
Ø

Venda de livros pelas editoras no Colégio: 13 de dezembro de 2018.

OBSERVAÇÕES:
ü Observar data de edição e ano dos livros didáticos.
ü A escolha do caderno é opcional. DEVERÁ ser considerado como ficará o peso da mochila no dia-a-dia
com os livros. Procure evitar cadernos de capa dura.
ü Trazer uma garrafinha de água para uso diário.
ü A agenda será entregue no primeiro dia de aula, sem custo para o aluno.
ü No primeiro dia de aula os alunos deverão trazer o penal/estojo e um caderno.
ü As compras efetivadas por sites são de inteira responsabilidade dos pais ou responsáveis.
Todo material deverá ser adquirido até o inicio do ano letivo, tendo em vista, que alguns itens
poderão ficar em falta na pronta entrega ou levar alguns dias para estar disponível no comércio.
Vale ainda salientar que a entrega de materiais deverá ser realizada no primeiro dia de aula (11 de
fevereiro) das 7h:30min às 11h:30min, e para a coordenação.

A primeira reunião de pais será no dia 19 de março de 2019 às 19h no Salão
Nobre do Colégio.
Equipe Diretiva.

