
Material do Aluno 2020 

Curso: Ensino Fundamental 
Turma: 9º Ano  
 
É da responsabilidade dos pais em repor, sempre que necessário, o material do aluno. 

● 3 lápis preto nº 2 

● 1 lapiseira 

● 1 caixa de lápis de cor 

● 1 apontador com depósito 

● 1 borracha branca 

● 1 estojo de hidrocor 

● 1 cola grande líquida 

● 1 cola bastão grande 

● 1 régua de 30 cm 

● 1 tesoura sem ponta 

● 1 caneta verde 

● 1 caneta azul 

● 1 caneta preta 

● 1 caneta preta fina de ponta porosa 0,4  

● 1 caderno universitário de 100 folhas (somente para os alunos que estudam no período da manhã) 

● 2 cadernos universitários de 10 matérias 

● 1 pasta polionda (disciplina de português) 

● 30 folhas de papel almaço com pauta (disciplina de português) 

● 1 bloco de papel vegetal com 10 folhas (disciplina de geografia) 

● 1 bloco de papel canson A4  

● 1 dicionário de língua portuguesa atualizado (sugestão: Dicionário Houaiss – Editora Objetiva) 

● 1 dicionário de inglês – português 

● 1 dicionário de espanhol – português (sugestão: Dicionário Santillana para estudantes c/ CD-ROM) 

● 1 caderno de desenho (100 folhas com espiral - para Arte) 

 

 

Observações: 

● Não será permitido o uso de dicionário de bolso  

● Todo material do aluno deverá estar identificado com nome e turma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Material Didático complementar - 2020 
Deve ser adquirido pelos responsáveis 

 

 

LIVRO DE INGLÊS: AMERICAN THINK 2A  - STUDENT´S BOOK & WORKBOOK 

Cambridge University Press 
ISBN: 978-11-075-99840 
*Vendido através do site da Disal Distribuidora - https://www.disal.com.br 

 

 

 

 

 

LIVRO DE ESPANHOL: PALABRAS EN INTERACCIÓN - 9º ANO 

Cuaderno de actividades integrado + CD+QR codes p/ áudio +  LED 

Autores Romanos & Jacira - Editora FTD (Edelvives) - ISBN 978-85-96-00853-2 
*Vendido através do site da FTD com 30% de desconto em até 10x  - https://www.ftdcomvoce.com.br  

CUPOM DO ALUNO: MATERIAL20SPCOD 

 

 

PROJETO: EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA - Leo Fraiman 

Metodologia OPEE - Fundamental 2 -  9º ano 

Editora FTD - ISBN 978-85-96-00536-4 
*Vendido através do site da FTD com 30% de desconto em até 10x  - https://www.ftdcomvoce.com.br  

CUPOM DO ALUNO: MATERIAL20SPCOD 

 

 

PARADIDÁTICO: ESTAÇÃO BRASIL  –  1º Bimestre 

Autor: Domingos Pellegrini - Editora: FTD 

ISBN: 978-85-322-7994-1 

*Vendido através do site da FTD com 30% de desconto em até 10x  - https://www.ftdcomvoce.com.br  

CUPOM DO ALUNO: MATERIAL20SPCOD 

 

 

 

 

LIVRO DE FILOSOFIA: PARA FILOSOFAR  

Autores: Cordi, Santos, Schlesener, Correa, Volpe, Laporte, Araújo, Ribeiro, Floriani e Justino 

Edição reformulada -  Editora Scipione 

 

 

 

 

LIVRO DE PORTUGUÊS: JORNADAS.PORT - 9º ANO 

Língua Portuguesa 9º Ano – Editora Saraiva 

ISBN 978-85-472-0057-2 

 

 

 

*os livros paradidáticos do 2º, 3º e 4º bimestre serão solicitados nas reuniões de pais. 
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