
Lista de Material de Uso Individual – 9o Ano Ensino Fundamental – 2021

⇒ Todo material deverá ser adquirido até o início do ano letivo, tendo em vista que alguns itens poderão ficar em falta
no decorrer do ano no comércio.

⇒ Os cadernos do ano de 2020, que tiverem em condições de uso, poderão ser reaproveitados.

⇒ Os livros didáticos são todos consumíveis, ou seja, não poderão ser reutilizados dos anos anteriores.

⇒ Material de Uso Diário: identificar todo o material com o nome completo e o ano do aluno (na capa do livro e no caderno

também), bem como o uniforme.

Componente Curricular Livros: Título/Autor/Editora e Material Complementar 

 Língua Portuguesa

 Geração alpha língua portuguesa - 9
o
 ano.  Everaldo Nogueira,  Greta Marchetti. Obra

coletiva, editado por Andressa Munique Paiva. 3
a
 edição. Edições SM. 2019

 Minidicionário da Língua Portuguesa. Silveira Bueno. Editora FTD. (De acordo com a
NOVA ORTOGRAFIA - sugestão)

 1 Gramática, para CONSULTA.   se for adquirir uma nova, a indicação é: Mini
Gramática. Paschoalin & Spadoto. Nova Edição. 1ª edição. 2014. Editora FTD.

 1 caderno
 “Kit – Cultivando Leitores”- Projeto de Leitura (adquirido no Colégio durante a

realização da Feira do Livro).

 Ensino Religioso
 Caminhar juntos - 9

o
 ano. Humberto Silvano e Herrera Contreras. 1ª edição. Edições

SM. 2019
 1 caderno  (pode ser dividido com a disciplina de Filosofia)

Matemática
 A conquista da Matemática - 9

o
 ano. José Ruy Giovanni, José Ruy Giovanni Júnior,

Benedicto Castrucci. 4ª edição. Editora FTD, 2019
 1 caderno

 História
 História sociedade & cidadania - 9

o
 ano. Alfredo Boulos Júnior. 4

a
 edição. Editora FTD.

2018.

 Geografia
 Panoramas Geografia - 9

o 
ano. Marcelo Moraes Paula, Maria Angela Gomez Rama,

Denise Cristina Christov Pinesso. 1ª edição. Editora FTD. 2019
 1 caderno

 Ciências

 Panoramas Ciências - 9
o
 ano. Leandro Pereira de Godoy. 1

a
 edição. Editora FTD. 2019.

 1 tabela periódica – José Gonçalves.
 1 calculadora simples
 1 caderno
 1 guarda-pó de manga longa na altura do joelho. (recomendamos o guarda-pó de

algodão)

 Empreendedorismo
 Projeto de vida e atitude empreendedora – 9º ano. Leo Fraiman. 2ª edição. Editora

FTD. 2019.
 1 caderno pequeno

 Filosofia
 Encontro com a Filosofia. 9

o
 ano. Ricardo Melani. Editora Moderna. 2

a
 edição. 2018.

 1 caderno (pode ser dividido com a disciplina de Ensino Religioso)

 Inglês

 #Makers 4. English on the move. Organizadora Izaura Valverde. Editora Richmond,

2018. ISBN: 9788516111847

 Dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros de inglês. Português-

inglês/inglês-português (edição atualizada - sugestão)

 1 caderno



 

 
 
 Material de uso diário  

 
 penal ou estojo, caneta azul, caneta preta, lápis, borracha, apontador, tesoura, tubo de 

cola em bastão e régua. 
 

 

 

 Arte 

(organizar em uma pasta e trazer 
nos dias de aula de Arte) 
 

 

 1 lápis grafite 2B 

 1  caixa de lápis de cor (12 cores) aquarelável (acompanha pincel)  

 1 estojo de canetas hidrocor 12 cores 

 1 caderno de desenho/Arte A4 (210 x 297mm) gramatura 140g/m
2 

– (Sugestão de 

Marca: Norma, Canson ou Credeal.) (Poderá ser um bloco de Canson ENCADERNADO) 

 3 revistas para recorte 

 

 

Observações:  
 

 OBSERVAR DATA DE EDIÇÃO E ANO DOS LIVROS DIDÁTICOS. 

 O COLÉGIO DISPONIBILIZA ARMÁRIO COLETIVO PARA GUARDAR OS LIVROS. 

 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. 

 Trazer uma garrafinha de água para uso diário. Tal atitude contribui para uma vida saudável. 

 A agenda será entregue no primeiro dia de aula, sem custo para o aluno. 
 No primeiro dia de aula os alunos deverão trazer apenas o penal/estojo e um caderno. 
 

Início das aulas:* 
Dia: 08 de fevereiro de 2021 (segunda-feira). 

 

Reunião  com os  pais e/ou Responsáveis:* 
A data e horário deste momento serão divulgados oportunamente. 

 

* Sobre a modalidade das aulas (presencial, remota ou híbrida), assim como a data da reunião de pais e/ou responsáveis enviaremos 

maiores informações via Central do Aluno e Responsável no início do ano letivo. 

 

Horário das aulas (9º ano): 
Matutino: 7h20min às 12h20min (segunda a quinta-feira) 

                   7h20min às 11h40min (sexta-feira) 

Vespertino: 13h20min às 18h20min (segunda a quinta-feira) 

          13h20min às 17h40min (sexta-feira) 

 
 

#Dica de Leitura: Como sabemos que o processo educacional exige dos nossos alunos e também dos pais e/ou responsáveis 

maiores conhecimentos em como lidar com os filhos, o Colégio Sagrada Família indica uma leitura que pode contribuir neste 

aspecto: A Síndrome do Imperador: pais empoderados educam melhor. Leo Fraiman. Editora FTD. 2019. 

 

 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria do Colégio. 

 

Cordiais saudações, 

Irmã Ana Besel. 

Diretora 

 

 


