Lista de Material 2021 – 9º Ano EF
●

Geografia
01 caderno pequeno de 48 folhas
01 Geoatlas (Maria Elena Simielli).

●

História – 01 caderno pequeno 48 folhas.

●

Ciências – 01 caderno pequeno 48 folhas.

●

Alemão
01 caderno grande 100 folhas (podem utilizar o mesmo de 2020)
O material didático será definido no início do ano letivo.

●

Inglês
01 dicionário (sugere-se: Dicionário Oxford)
01 caderno pequeno 48 folhas
Livro de Inglês: Link It 5 ISBN: 978-0-19-482464-4
Literatura: The Secret Garden ISBN: 9780194620932

●
Ensino Religioso - Livro: De mãos dadas -Avelino A. Correa – Amélia Schneiders
(versão atualizada).
●

Matemática
01 caderno com linhas quadriculadas
01 compasso

●

Língua Portuguesa
01 caderno grande 100 folhas
01 dicionário (com a nova ortografia)

Livros de literatura:
“Contos reunidos”, COELHO, Luiz Lopes. Editora SESI-SP 1a. edição
“Cidades Mortas” LOBATO, Monteiro. Editora Biblioteca Azul 2a. edição
Sugestão de compra: gramática escolar de Língua Portuguesa (Evanildo Bechara)
●

Artes
02 blocos Canson A4 sem margem
01 bloco Canson A3 sem margem
01 caixa de lápis de cor
01 lápis 6B
01 borracha Mercur macia
01 pasta tamanha A4 para guardar os materiais
01 tubo de cola

01 tesoura
01 caixa de giz de cera
01 caixa hidrocor
01 caixa de cola colorida com 6 cores
01 caixa de tinta guache
04 cores tinta acrílica
01 pincel nº 0 e nº 12 (um de cada)
01 caderno pequeno
Obs.: Durante o ano, dependendo da atividade, será solicitada a compra de outros
materiais para a confecção das atividades.
Informações importantes:
1. Todos os cadernos podem ser reaproveitados do 6º ao 9º ano, bem como os dicionários
e o Geoatlas.
2. No ano letivo de 2021 vamos utilizar o material Anglo. As apostilas serão entregues a
cada dois meses.
3. Bloco de provas que será utilizado para trabalhos deverá ser adquirido na Secretaria do
Colégio no início do ano letivo. O bloco de provas deverá ser trazido diariamente.

