LISTA DE MATERIAL – 2022
Ensino Fundamental
9º Ano Escolar
MATÉRIAS
ARTES: (Material que ficará na pasta)



























1 pasta polionda para desenho – tamanho 35x50 – A3
1 borracha para desenho
1 bloco papel para Aquarela A3
1 bloco papel canson A3(Canson é tipo de papel, e não marca)
1 apontador
2 lápis 2B
2 lápis 4B
2 lápis 6B
1 caixa de lápis Aquarela
3 pincéis Aquarela
1 caixa de lápis de cor com 24 cores
1 conjunto de hidrocor grosso com 12 cores
1 conjunto de hidrográficas com 36 cores
1 caneta Renk 0,2 (ou similar) preta (tipo caneta Nankin)
1 caneta Renk 0,5 (ou similar) preta (tipo caneta Nankin)
1 caneta Renk 1 (ou similar) preta (tipo caneta Nankin)
1 tubo de cola bastão
1 tubo de cola Polar Arte 90gr
1 tesoura de ponta redonda
1 compasso
1 conjunto de esquadros
1 régua 40cm
1 folha de cartolina colorida
1 folha de papel cartão duplex branca (sem estar amassada/ entregar na sala de arte)
50 folhas (50 por semestre) de papel 240g – tamanho A3.
1 estojo aquarelas em pastilhas

OBS: Este material poderá ser substituído ao longo do período.





Serão solicitados outros materiais no decorrer das aulas, quando se fizer necessário.
Todo material deverá ser reposto à medida que for acabando.
O material deverá ser etiquetado com o nome e o ano do aluno.
Os materiais poderão ser compartilhados com mais de uma disciplina.

LÍNGUA PORTUGUESA
 1 minidicionário, 1 caderno grande de 100 fls., 1 pasta de elástico.
 Geração Alpha 9
Autores: Everaldo Nogueira, Greta Marchetti e Maria Virgínia Scopacasa
Editora: SM – 3ª edição – São Paulo, 2019– com o selo da BNCC
 A Revolução dos Bichos
Autor: George Orwell
Editora: Companhia das Letras
 A vida que ninguém vê
Autora: Eliane Brum
Editora: Arquipélogo Editorial
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 Quarto de despejo
Autora: Carolina Maria de Jesus
Editora: Ática

MATEMÁTICA
 1 caderno grande de espiral de 100 fls, 1 pasta catálogo, 1 blocos A4, 1 compasso resistente, grafitepara
compasso, 1 par de esquadros, 1régua,1 transferidor,1 pasta de elástico (polionda 6cm).
 Matemática Essencial – 9º ano
Autores: Patrícia Moreno Pataro e Rodrigo Balestri Editora: Scipione, 2019– com o selo da BNCCISBN:
978-85-474-0242-6

GEOGRAFIA
 1 caderno espiral grande de 80 fls.
 Geografia - Expedições Geográficas – 9º ano
Autores: Melhem Adas e Sérgio Adas
Editora: Moderna – 3ª edição/2019 – com o selo da BNCC

HISTÓRIA
 1 caderno grande espiral de 80 fls.
 História Convergências - 9º ano
Autores: Caroline Minorelli e Charles Chiba
Editora: SM
2019 (última edição) – com o selo da BNCC

OFICINA DE HISTÓRIA E LITERATURA
 Maus. História completa
Autor: Art Spiegelman
Editora: Quadrinhos na Cia
 Conto da Ilha Desconhecida
Autor: José Saramago Editora:
Cia das Letras
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CIÊNCIAS
 3 cadernos grandes de espiral 80 fls. (Química, Física e Biologia).
 Ciências Naturais – Aprendendo com o cotidiano – 9º ano
Autores: Eduardo Leite do Canto e Laura Celloto
Editora: Moderna – 7ª edição 2019 – com selo da BNCC

INGLÊS
Link it! 5
Student book workbook
Autores: Elizabeth Sharman, Diana Pye
Editora: Oxford

ESPANHOL
 1 pasta bailarina, 1 minidicionário português- espanhol c/ CD Rom – Santillana.
 Ventana al Español – Vol 4 – 3ª edición Editora responsável: Roberta Amendola Editora:
Santillana
ISBN: 9786557797853

MATERIAL DE USO ANUAL
(Material que ficará na Escola)

















1 Cola Polar Arte 90 g
1 cola bastão
2 canetas Fine-Pen ou similar (preta e azul)
3 canetas esferográfica (preta, azul e vermelha)
2 fitas de empacotamento transparente
2 fitas crepe (19mmx50m)
12 tintas guache acrilex 250 ml – 2 de cada cor (branca, preta, laranja, vermelha, amarela e rosa)
1 conjunto de hidrocor 12 cores
2 cartolinas (vermelha e marrom)
1 resma de papel A4
1 trincha de 19 mm
1 trincha ¾ (ref. Tigre 185 ou similar) – PAINEL
1 pincel Nº 12 (ref. Tigre 181 ou similar) - PAINEL
1 lápis 6B
1 lápis 2B
2 folhas papel Kraft
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OBS.: Este material deverá ser entregue na secretaria da Escola, até o 10/02/2022.
IMPORTANTE:
Os livros didáticos da Editora SM podem ser adquiridos pelo Voucher de acesso ao portal.
VOUCHER – CÓDIGO:: 41039F28
A compra pelo site é bem simples, basta acessar o endereço Acesse o site www.smdireto.com.brInsira o
voucher fornecido pela escola.
Digite o nome completo do aluno e acesse a lista dos livros escolhidos pela escola.
Caso a opção seja cartão de crédito, você pode parcelar em até 12x SEM JUROS, de acordo com a datade compra.
A qualquer momento, você poderá consultar os detalhes do pedido, acessando a área do usuário.
Confira os livros e preencha o cadastro com seu nome completo e demais dados (não se esqueça do CEP, para a
emissão da NF do seu pedido).
Escolha a forma de pagamento. Importante: fique atento(a) à data de vencimento do boleto.
Após finalizar o procedimento, você visualizará a tela de confirmação com o seu número do pedido e, além disso,
receberá um e-mail com as informações da compra.
Os livros didáticos da Editora Moderna podem ser adquiridos pelo site: www.modernacompartilha.com.br
(Ciências, Geografia e Espanhol)
Parcele em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, Receba 5% de desconto nas compras à vista eparceladas.
Aproveite a comodidade de retirar os livros na própria Escola.
Informe-se na secretaria!
A compra pelo site é bem simples, basta acessar o endereço: www.modernacompartilha.com.br e clicar naopção
“compre aqui” e se cadastrar utilizando um e-mail pessoal.
Digite nos locais indicados:
• A cidade em que a Escola se localiza;
• A data de nascimento do aluno;
• Nome do aluno;
Ao clicar no nome do aluno, inicia-se o processo de compra utilizando os dados do comprador.
Compre on-line as soluções educacionais Compartilha para 2022!
• Se tiver dúvidas, confira o passo a passo da compra on-line
http://mod.lk/comp_s2
• Ou compre agora clicando em https://payment.modernacompartilha.com.br/br/comp
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