UMA ESCOLA QUE INOVA E SE RENOVA!
Rua Cabo Oswaldo de Moraes, 152 - Vila Galo - 3406-3713

LISTA DE MATERIAIS – 9º ano 2020
I - Material para uso individual do aluno,
Básico: para todos os alunos.
- Cadernos universitários divididos entre as disciplinas: Matemática I e II , Gramática, Interpretação, Literatura e
Redação, História, Geografia, Ciências, Inglês,
Atualidades, História da Arte.
- Lápis preto ou lapiseira c/ grafite
- 1Borracha macia
- 1Régua 30 cm dura transparente
- 1 fita corretiva
- 3 canetas esferográfica ( 1 preta, 1 azul e 1 vermelha)
- 1 estojo
- 1 cola bastão grande
- 1 transferidor
- 1 compasso
- 1 tesoura com ponta arredondada
- 1 pasta transparente com elástico para transportar
tarefa e livros, deve permanecer na mochila.
- 1 apontador com coletor
- 1 calculadora básica
- 1 plástica transparente com 30 plásticos colocados
(para alunos novos)

pode ser solicitado ao aluno no decorrer do ano de acordo
com o planejamento do professor.
Materiais coletivos são aqueles de uso comum da turma
e são comprados pela escola, ficando sob a guarda do
professor. Esse está incluído no valor da taxa de material.

V- LIVROS:



Fevereiro e março – O último dia de um
condenado – Victor Hugo – Estação
Liberdade



Abril, maio e junho - "Quarto do
despejo” - Carolina de Jesus –Editora
Ática



Agosto e setembro – “A revolução dos
bichos” – George Orwell – Cia. das
Letras.

II - Material de Artes (Ficar na mochila)
- 1 caixa de lápis de cor Faber Castell
- 1 caixa de hidrocor
- 1 cola líquida/bastão pequena.
- 1 Aquarela 12 cores
III- Adquirir na secretaria do Colégio
- 4 Apostilas ELEVA + 1 caderno Educação p/Consumo,
Artes, Literatura e Experimento, Agenda Física (fica com o
aluno), Resma de sulfite, Outros materiais de artes usados
ao longo do ano (fica na escola)
Valor total R$1.758,00, a partir do dia 10/01 pagamento pode ser dividido em 5x com cheque.
IV – Atividades extras
Ao longo do ano a escola realiza quatro atividades
com custos extras que complementam a grade curricular
e completam as estratégias que favorecem a construção
das habilidades dos alunos, então, elas são obrigatórias e
os valores estipulados próximos as datas que elas
acontecem: Estudo do Meio (março/abril), Escola Aberta
(maio), Festa Junina (junho) e Festa de encerramento
(novembro).
Para desenvolver as atividades práticas com a Linguagem
Visual, o professor de Artes organizará com os alunos os
materiais. Para ter uma visão geral das necessidades de
cada ano, dividimos o material em três categorias:
a) Material básico;
b) Material complementar;
c) Material coletivo.
material básico aquele necessário para execução das
atividades em papel sulfite, canson cartolina, etc. Consiste
em lápis, lápis de cor, canetas hidrocores, folhas
coloridas, tesoura, cola, guache de várias cores e pincéis.
Material complementar é aquele necessário para fazer
as atividades das aulas complementares. Esse material

Obs: Verificar se o livro é igual o da imagem, pois pode
coincidir com outra coleção. Verificar em livrarias digitais
para adquiri-lo.

Algumas dicas de sites para adquirir os
livros:
https://www.estantevirtual.com.br/livros/
https://www.submarino.com.br/
https://www.amazon.com.br/
https://www.saraiva.com.br/

