Ano Letivo de 2017

Lista de Objetos Pessoais – Ensino Fundamental II – 9º Ano
Poderá ser necessário a reposição de alguns materiais ao longo do ano
01 caderno de 10 matérias para as disciplinas de Português, Matemática, Geografia, História, Química, Física,
Inglês, Espanhol e Filosofia;
01 caderno de desenho para Artes;
01 tabela periódica, tamanho A4 da Scipione;
01 Pen Drive de 8G
01 garrafinha squeeze para o uso de água, a ser mantido diariamente na mochila;
Sugerimos uma pasta sanfonada para organização dos roteiros/textos das respectivas matérias.
Manter ao longo do ano, um estojo com: Cola, régua (10 cm), tesoura (ponta redonda), 2 lápis, 1 borracha,
canetas (azul, preta e vermelha), apontador, lápis de cor, canetinha hidrocor, marcador de texto, esquadro,
transferidor e compasso.

Livros
PORTUGUÊS
Araribá Plus Português 9. Editora Moderna - 9° ano - 4ª edição.
MATEMÁTICA
A Conquista da Matemática 9 – Editora FTD – José Ruy Giovanni – Edição 2015
GEOGRAFIA
Geoatlas- Maria Elena Simielli - 34° edição - Editora Ática ou Atlas Geográfico Saraiva- 4° edição - 2013 - Editora
Saraiva
INGLÊS
O Livro paradidático de Inglês será solicitado em Fevereiro.
ESPANHOL
El zorro- nivel A2- editora Hub.

Observações
INÍCIO DAS AULAS: 02 DE FEVEREIRO DE 2017
1. Todo o material deverá ter o nome do aluno, inclusive lápis, borrachas e squeez devendo ser reposto quando
necessário.
2. Verificamos a disponibilidade dos livros adotados com as respectivas editoras antes do fechamento da lista.
Com isso, todos os livros podem ser adquiridos em livrarias da cidade.
3. Os livros podem ser adquiridos usados, lojas físicas ou virtuais. Alguns exemplos de sites que vendem livros
usados são: www.estantevirtual.com.br; www.livronauta.com.br e www.sebosonline.com.br. Pedimos apenas
que confiram a editora e a edição antes de fechar a compra.
4. EM VIRTUDE DOS PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS AO DECORRER DO ANO, OUTROS LIVROS PODEM SER
ADOTADOS. NESTE CASO, SERÁ ENVIADO BILHETE AOS PAIS NO TEMPO PROPÍCIO.
5. Os alunos do Bilíngue devem trazer, além do material acima, 01 pasta catálogo (com 50 plásticos), 01 Pen
Drive de 8G e 01 estojo com material de higiene pessoal (pasta, fio dental, escova de dente). Serão adotados
livros paradidáticos no decorrer ao ano, de acordo com os projetos do Bilíngue.

