
    Lápis, caneta, borracha e apontador a critério do
aluno

01 - Régua de 30 cm

02  - Bloco de Papel Canson Branco A4 01 - Transferidor
01  - Caderno de Cartografia de 100 folhas sem seda 01 - Tubo de Cola Líquida
04  - Caderno universitário de 050 folhas 01 - Mini Grampeador
04  - Caderno universitário de 100 folhas 01 - Mídia de CD virgem 
01  - Caixa de Lápis de Cor Grande 03 - Cartolinas Brancas
01  - Compasso 01 - Calculadora Simples – uso do aluno
01  - Esquadro de 30° / 45° e 60° 06 - Envelopes Kraft (pardo) na medida 242 x 336
01  - Jogo de Caneta Hidrocor 20 - Saquinhos Plásticos Transparentes com 4 furos
01  - Pen Drive

LIVROS E MATERIAL COMPLEMENTAR – 9º ANO – 2021

Livros AUTOR EDITORA
Traçados diversos: uma antologia

de poesia contemporânea
Org. Adilson Miguel Editora Scipione 

Barco a seco Rubens Figueiredo Companhia das Letras 

Assassinatos na rua Morgue e
outras histórias

Edgar Allan Poe Editora Scipione

Observações: Srs. Pais:

 Observem no material escolar  enviado para casa, o que pode ser reutilizado .

  Início das Aulas: 27/01/2021  

 O material deve ser identificado com nome completo do (a), aluno (a), turma e período.

 Ao término do material este deverá ser reposto pelos senhores pais, via agenda escolar.

 A solicitação de material complementar será feita pelo professor de cada disciplina, bem como

assim que se fizer necessário conforme a necessidade das disciplinas e projetos. O professor

solicitará o material ao aluno com antecedência, e o responsável se compromete no envio do

mesmo na data solicitada.
 O envio completo dos materiais é de responsabilidade dos senhores pais, aqueles que não enviarem poderá   sofrer 

prejuízos na execução das atividades escolares do aluno, sendo o colégio dirimido de quaisquer responsabilidades. O 

aluno receberá o material didático de acordo com a quitação do mesmo. 

 Lembrando que o local da compra do material escolar é de livre escolha dos pais.    

Atenciosamente
Equipe Pedagógica

Lista de Material – 9º ano 2021
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