
 

 
 

9º ANO EFII 
IMPORTANTE: 

 

✓ A agenda escolar é meio para comunicação através dos bilhetes, compra de cartelas 
e anotações das tarefas de casa, por isso torna-se indispensável.  

 
✓ O uso do uniforme e tênis é obrigatório para todos os alunos. 
 
✓ Todo o material é de uso individual e por isso é muito importante que todos os itens 

estejam identificados com o nome do aluno (a). 
 

✓ Receberemos somente a lista completa. Materiais incompletos e sem nome serão 
devolvidos. 

 
✓ Conforme a necessidade será solicitada a reposição de materiais. 

 
✓ Em cada data especial (Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Pais e Dia das Crianças), 

será solicitado um valor para a compra referente às lembranças. 
 

MATERIAIS QUE DEVEM PERMANECER DIARIAMENTE COM O ALUNO : 
 

01 cola grande em bastão 
01 tesoura com ponta redonda 
01 caixa de lápis de cor 
01 estojo de canetas hidrocor ponta fina com 12 cores 
01 borracha macia 
01 apontador com depósito 
03 lápis pretos HB nº2 
01 caneta esferográfica verde, azul, preta e vermelha. 
02 marcadores de texto em cores diferentes 
01 corretivo à base de água 
01 pasta catálogo com 50 plásticos para o portfólio geral 
01 pasta catalogada com 50 plásticos para o portfólio de redação 
01 bloco de folhas pautadas de fichário para a redação 
12 cadernos universitários capa dura com 100 folhas ou fichário 
01 Avental branco para o uso no laboratório 
01 Pinça entomológica 
01 garrafinha de água 
01 agenda 
01 Dicionário de Língua Portuguesa 
 

 

MATERIAL ESPECÍFICO PARA DESENHO GEOMÉTRICO:  
 

 

01 régua de 30 cm transparente 
01 transferidor 180º 
01 compasso escolar 
02 esquadros (um de 45º outro de 60º) 
01 calculadora simples 
01 pacote de grafite 2.0 para o compasso 
01 caderno de cartografia milimetrado 
01 pasta com elástico 20 mm 
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01 caderno de desenho A4 com capa dura 
 

 

MATERIAL ESPECÍFICO PARA ARTES VISUAIS:  
 
 

02 blocos de Papel Canson A3 
01 bloco de Papel Canson A3 colorido 
02 blocos de Papel Canson A4 
01 estojo aquarelável com 12 pastilhas 
01 caderno de desenho com capa dura 
01 pincel chato série 141 ou 181 nº08 
01 pincel redondo série 142 ou 145 nº02. 
01 pote de 250 ml de tinta guache: preto, branco e amarelo 
01 caixa de lápis de cor (aquarelado 12 cores) 
03 canetas grossas tipo pilot preto e mais duas cores 
100g de cola branca (preferencialmente cascorex ou tenaz) 
01 camisetão ou avental 

 
 
 

MATERIAL ESPECÍFICO PARA LÍNGUA PORTUGUESA : 

 
1º bimestre: Histórias de mistério – Lygia Fagundes Telles – Cia das Letras 

2º bimestre: Você é livre – Dominique Torres - Autêntica 

3º bimestre: Um menino chamado Vlado – Marcia Camargos - Autêntica 

4º bimestre: Cara ou coroa? – Autor: Fernando Sabino – Editora Ática 

 

MATERIAL ESPECÍFICO DE LÍNGUA INGLESA : 

 

LIVROS DIDÁTICOS: 

CAMB ENG PREPARE! 4 SB 2ED 

CAMB ENG PREPARE! 4 WB W/AUDIO DOWLOAD 2 ED 

 

Os livros paradidáticos serão semestrais e terão os títulos divulgados posteriormente. 

- 01 caderno universitário de 96 folhas 
 

Obs.: Os livros de Inglês serão vendidos na escola nos dias das Reuniões de Pais no mês 

de Janeiro (das 17h00 às 20h00) e também nos dias 10/02 (das 7h00 às 17h00) e 11/02 

(das 7h00 às 14h00) 

 

MATERIAL ESPECÍFICO PARA ESPANHOL: 

 

1º SEMESTRE: Lanietas de mayo – Dolores - Difusión 
2º SEMESTRE: Don Quijote de La Mancha – Miguel Cervantes - ELI 

01 Mini dicionário de línguas portuguesa / espanhola – Sugestão: Santillana ou Señas 

 

MATERIAL ESPECÍFICO PARA GEOGRAFIA:  

 

01 Atlas Geográfico Completo – Maria Elena Simielli – EditoraÀtica 
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FEIRA CULTURAL 

 

Os materiais à serem usados nas instalações da Feira Cultural serão solicitados 

posteriormente através de uma lista complementar assim que definirmos os temas e 

iniciarmos as produções equivalentes em cada série.  

 

 

 

 

 

 
 
 

REUNIÃO DE PAIS às 19h00 
 

Educação Infantil – dia 27/01 

 Ensino Fundamental 1 – dia 28/01  

Ensino Fundamental 2 e Médio – dia 29/01 

 
VOLTA ÀS AULAS 

30 de Janeiro de 2020 

 
 

 
 

 


