
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL I – 9º ANO 2018 

 

LIVROS DIDÁTICOS EDITORA 

Língua Portuguesa - Diálogo em gêneros - Eliana Santos Beltrão * Tereza Gordilho Editora: FTD 

Gramática – Teoria e Atividades – Autores: Paschoalin & Spadoto  Editora: FTD – Nova Edição  

Bloco de redação - Práticas vivenciadas pelo PAS e ENEM Adquirido no colégio 

Matemática – Compreensão e Prática – Ênio Silveira e Cláudio Marques  Ed. Moderna. 4ª Edição 

Ciências – Araribá Plus 9º ano.  Editora Moderna. 4ª Edição. 

História – Araribá Plus 9º ano. Editora Moderna.  4ªEdição. 

Geografia -  Araribá Plus 9º ano. Editora Moderna. 4ª Edição. 

Inglês –Log in to English 4 2nd edition Student’s Book & Workbook Editora:Richmond 

Ventana al espanõl 4  Editora Santillana. 2ª Edição. 

Arte – Araribá Plus 9. Editora Moderna.  1ª Edição. 

Filosofia – Encontro com a Filosofia 9. Autor: Ricardo Melani Editora Moderna.  1ª Edição. 

Livro de Ensino Religioso  Adquirido no colégio 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS EDITORA 

Ensino Religioso e Filosofia - Plataforma “Árvore de livros”. Acesso oferecido pela escola 

História - Maus: a história de um sobrevivente (história completa). Autor: Art 
Spiegelman 

Quadrinhos na Cia 

Espanhol - El mistério de la llave – Elena Moreno. Edição Leer en Español  Santiliana 

Língua Portuguesa – O Alienista. Machado de Assis (1º BIMESTRE) Editora: FTD. 

Língua Portuguesa – Otelo. Willian Shakespeare.  (2º BIMESTRE) Livro de bolso. 

Língua Portuguesa – Dom Casmurro. Machado de Assis. (3º BIMESTRE) Editora: FTD 

Língua Portuguesa – Vidas Secas. Graciliano Ramos.  (4º BIMESTRE) Editora: Record 

Inglês - Billy Elliot (Adaptado por Jacquise Bloese); Malala (Fiona Beddall); Pelé: The Story 
of the World’s Greatest Footballer 
 ( Escolher apenas um título para adquirir). 

Editora:Richmond 

 

MATERIAL DIDÁTICO - INDIVIDUAL QUANTIDADE 

Agenda personalizada (adquirida no Colégio) 01 unidade 

Caderno capa dura espiral com 96 folhas (Física) 01 unidade 

Caderno capa dura espiral com 96 folhas (Produção de texto - Língua Portuguesa) 01 unidade 

Caderno capa dura espiral de 6 matérias (Exercícios gramaticais - Língua Portuguesa) 01 unidade 

Cadernos espirais com 98 folhas – (Inglês, Ciências, História e Geografia) 04 unidades 

Caderno espiral com 98 folhas - (Ensino Religioso/Artes/Filosofia/Espanhol) 01 unidade 

Caderno universitário de 10 matérias – ( Matemática) 01 unidade 

Caderno pequeno de desenho para Arte 01 unidade 

Caixa de lápis de cor - grande – 12 cores 01 caixa 

Canetas (Azul, preta e vermelha) 01 de cada cor 

Estojo simples contendo: lápis grafite e de cor, borracha, apontador, cola em bastão, 
pincel marca texto amarelo, tesoura escolar, calculadora científica. 

01 unidade 

Giz de Cera Grande 01 caixa 

Lápis grafite 6B 02 unidades 

Minidicionário Larousse da Língua Portuguesa – Larousse - atualizado 01 unidade 

Pasta portifólio com 50 plásticos tamanho A4 para Filosofia. 01 unidade 

Pasta portifólio com 50 plásticos tamanho A4 para Geografia. 01 unidade 

 



 

Pincel Pilot (preto) escrita fina 01 unidade 

Pincel tigre chato nº 16 01 pincel 

Régua 30cm. 01 unidade 
 

LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO QUANTIDADE 

Bloco Criativo  01 unidade 

Cartolina branca 04 unidades 

Cartolina colorida – duplaface – tamanho A4– pink 03 unidades 

Cola Líquida (500 gr.) 01 unidade 

EVA branco com glitter 01 folha 

EVA amarelo com glitter 01 folha 

Glitter (500 gr) – dourado 1 pacote 

Papel cartão branco 02 unidades 

Papel celofane estampado 05 unidades 

Tinta guache (250 gr. amarela) 02 unidades 

TNT – (azul escuro) 03 metros 

 

INFORMAÇÕES GERAIS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2018:  
 

De 15 a 19 de janeiro 
Entrega de material de uso diário Educação Infantil e Fundamental I: manhã 8h às 12h e tarde 13h30 às 16h30. 
 

25 de janeiro 
Fundamental II - entrega do material de uso diário: manhã 8h às 12h e tarde 13h30 às 16h30. 
Reunião de Pais da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II: às 8h (matutino) e às 14h (vespertino). 
 
Início das aulas 29/01/2018; 

▪ Todo material de uso do aluno deverá ser identificado com etiqueta (nome, turma);  
▪ A agenda escolar será fornecida pelo colégio; 
▪ É de responsabilidade da família a reposição do material do estojo durante todo ano letivo, de acordo com a                   

necessidade; 
▪ Todos os livros adotados deverão ter edição atualizada conforme novo acordo ortográfico. 

 

Para melhor atendê-los, a livraria Loyola estará na escola nos dias destacados abaixo: 
▪ De: 06/12/2017 a 15/12/2017 
▪ De: 02/01/2018 a 28/02/2018 
▪ De: 2ª a 6ª feira de 7h30 às 18h  

 

ONDE COMPRAR O UNIFORME DO COLÉGIO: 
▪ Casa do Colegial Asa Sul – 509 – Fone: 3244-2512 ou Asa Norte – 502 – Fone: 3327-2742 

 

 

 


