
 

   

 

 

LISTA DE MATERIAL 2022 – 9º ANO 

 

 Observações: 

  
1. No caso das compras dos livros didáticos, informamos que só serão aceitas as edições indicadas na    

lista de materiais, conforme descrição detalhada e ISBN. 

  

2. Uma agenda escolar pequena para uso cotidiano. 

  
3.  Identificar todo material com etiquetas com o nome completo e série do(a) estudante. 

  

4. Material comum a todas as disciplinas e em quantidade suficiente para o ano todo: apontador, 

borracha, caneta marca-texto, canetas esferográficas preta, azul e verde, vermelho, canetas 

hidrocor (4 cores), cola em bastão, lápis/lapiseira e grafite, lápis de cor, régua e tesoura sem ponta, 

post-it em tamanhos variados. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA E PRODUÇÃO DE TEXTO: 

01 Minidicionário (o que tiver em casa para consulta) – atualizado;  

01 caderno universitário de 96 folhas;  

01 pasta catálogo com colchetes e 50 plásticos A4 (para portfólio de Produção de Texto); 

Livros de literatura de compra obrigatória:  

1.  A menina sem palavra – Mia Couto. Editora: Companhia das Letras - ISBN: 978-85-65771-06-1. 

Obs.: Ao longo do ano poderão ser solicitados mais livros literários. 

 

Sugestão de leitura para o estudante ao longo do ano letivo (compra facultativa, apenas para os estudantes e 

famílias que desejam ampliar o repertório de leitura da literatura): 

1. A Cartomante.  Machado de Assis. Editora: Artes e Ofícios; Edição: 1ª (2011).  

2. A Terceira Margem do Rio em Graphic Novel. João Guimarães Rosa – Ed. Nova Fronteira, 2012. 

3. Poesia Africana de Língua Portuguesa – Org. Maria Alexandre Dáskalos, Livia Apa, Arlindo Barbeitos – Ed. Nova 

Fronteira, 2012. 

4. 13 dos Melhores Contos de Amor da Literatura Brasileira. Org. Rosa Amanda Strausz – Ed. Nova Fronteira, 

2013.  

5. Crime no Formigueiro e Outras Histórias. Jussara Braga – Ed. do Brasi Literatura, 2007.  

6. Os miseráveis – Victor Hugo. Tradução e adaptação José Angeli – Coleção Reencontro – 3ª Ed. Scipione. T 



 

   

 

 

7. Adeus às Armas. Ernest Hemingway. Editora: Bertrand Brasil; 13ª Edição:2013.  

8. O Livro das Ignorãças. Manoel de Barros. Editora: Alfaguara; Edição: 1 (5 de maio de 2016). 

9. Exercícios de Amor – Roseana Murray. Editora: Le (3 de abril de 2010).  

10. Terra Sonâmbula. Mia Couto. Editora: Companhia das Letras; Edição: Edição de bolso (28 de abril de 2015).   

  

MATEMÁTICA: 

Livro: Araribá – Plus – Matemática 9º ano – Editores: Mara Regina Garcia Gay e Willian Raphael Silva, 5ª edição – 

São Paulo: Moderna, 2018. - ISBN 9788516112738. 

01 caderno universitário quadriculado;  

01 transferidor;  

01 compasso;  

01 régua 30 cm; 

01 par de esquadros (mais simples). 

 

HISTÓRIA:  

Livro: Projeto Teláris História – 9º ano – Claudio Vicentino – Editora Ática - 3ª Edição; 2019. ISBN: 

9788508193523. 

01 caderno universitário de 96 folhas;  

Obs.: Ao longo do ano poderá ser solicitada a compra de um livro paradidático de leitura obrigatória. 

 

GEOGRAFIA: 

Livro: Expedições geográficas 9 – Melhem Adas e Sergio Adas – Editora Moderna – 3ª. edição; 2018. ISBN: 
9788516113575.  

01 Caderno universitário de 96 folhas.  

 

CIÊNCIAS:  

Livro: Ciências Naturais – Aprendendo com o Cotidiano 9 – Eduardo Leite Do Canto - Editora Moderna – 

ISBN: 9788516119232.  

01 pasta com 20 plásticos;  



 

   

 

 

 

02 cadernos universitários de 48 folhas; 

01 jaleco com manga longa para uso obrigatório nas aulas de laboratório; 

Observação: A pasta pode ser reaproveitada da disciplina de Naturais usada no oitavo ano; 

- O jaleco pode ser comprado quando retornarmos com aulas presenciais. Recomenda-se que seja adquirido um 

tamanho maior pois será utilizado ao longo do Ensino Médio. 

 

ENSINO RELIGIOSO: 

01 caderno universitário de 96 folhas.  

 

INGLÊS: 

01 caderno universitário; 

A aquisição deste material se dará exclusivamente pelo site da editora, conforme orientações que serão 

disponibilizadas/complementadas nesta lista de material até o final de novembro. 

**** O material não será reutilizável de um ano para o outro, pois além dos livros físicos tem a 

utilização da plataforma digital que é liberada após a compra ( ambos fazem parte  do mesmo pacote ). 

ESPANHOL: 

Livro: Ventana al español 4 – Adriana Pedro de Almeida e Roberta Amendola – Editora Santillana. (Livro do 

estudante+leitura+CDROM). 2ª. edição, 2016 - ISBN 978-85-16-10379-8 (LA) ISBN 978-85-16-10380-4 (LP). 

01 caderno universitário de 96 folhas.  

*Apenas para os estudantes que fizeram Espanhol em 2021 e que optarão pela continuação em 2022.  

 

ARTE:  

 01 lápis 4B e 01 lápis 6B;  

01 apontador;  

01 caneta ultra fine preta;  

01 caneta permanentes ponta média preta;  

03 pincéis chatos – nº 2 / 8 / 20;  



 

   

 

01 tesoura sem ponta de boa qualidade;  

01 borracha branca;  

01 tubo de cola branca 90 gr.;  

01 caixa de lápis de cor aquarelável (24 cores);  

01 pasta em L;  

01 régua; 

Tinta acrílica: preta, branca, amarelo ouro, azul ciano, vermelho – 37 ml (Poderá ser utilizado o material que 

restou do 8º ano);  

I bloco de Canson  A3 -  120g  20fs 

20 folhas de papel Layout A4   90g 

Obs.: Podem ser utilizados os materiais já adquiridos no 8º ano. 

-  Eventualmente serão solicitados alguns materiais extras no decorrer do ano letivo.  

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

01 caderno pequeno (40 folhas) ou uma parte de caderno universitário. 

Obs.: No decorrer do ano poderão ser pedidos materiais e livros para leitura complementar. Se já tiver algum 

desses materiais (ou semelhantes) em casa, pode reutilizar. Cuide bem de seus materiais, pois os mesmos 

poderão ser utilizados no próximo ano. 


