
 

 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2021 
9º Ano 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 

● Livro: PORTUGUÊS LINGUAGENS - 9° ano – 9º edição - Edição reformulada 2018 -              

Editora: Atual 

ISBN 9788557691971 

Autores: William Roberto Cereja e Carolina Dias Vianna 

● 1 caderno universitário 100 folhas 

● 1 caderno brochura universitário com  80 folhas (Redação) 

 

 

INGLÊS  
 

● Livro: #INSTAENGLISH 3 (STUDENT’S BOOK & WORKBOOK). Editora MacMillan         

Education - ISBN 9788551100585 ou 9788551102138 

Autores: Patrick Howarth, Patricia Reilly, Olivia Johnston 

 

ESPANHOL  
O nome do livro de espanhol será informado ao início do ano letivo para os alunos que                 
optarem pela disciplina em contra período. 
 

 

HISTÓRIA  

● Livro: HISTORIA, SOCIEDADE & CIDADANIA - 9º ano. Editora FTD. 4ª edição, 2018  

Autor: Alfredo Boulos Júnior .         Não é necessário adquirir o Caderno de Atividades. 

ISBN:9788596020619  

● 01 Caderno com 100 folhas 

 

GEOGRAFIA  
 

● Livro: GERAÇÃO ALPHA GEOGRAFIA, 9ºANO, Editora SM, 3ª edição 2019- selo           
BNCC. 

Autores: Fernando dos Santos Sampaio, Marlon Clovis Medeiros. 
ISBN:9788541823333  

●  01 caderno com 100 folhas  
 

http://www.travessa.com.br/Alfredo_Boulos_Junior/autor/7e08c1cc-3c54-432f-989d-738ada8a61a3


 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA  
 

● Livro: CRESCER COM ALEGRIA E FÉ – 9º ano – Nova Edição, 2019 - Editora:  FTD.  

Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda 
ISBN: 7898652409943 

● 01 Caderno com  50 folhas. 

 

CIÊNCIAS  
 

● Livro: ARARIBÁ PLUS: CIÊNCIAS NATURAIS, obra coletiva, concebida, desenvolvida e           

produzida pela Editora Moderna -  

Editoras Executivas Maíra Rosa Carnevalle e Rita Helena Bröckelmann, 5ª edição, São            

Paulo, Moderna, 2018.  

ISBN 9788516112479 

● 1 caderno com  100 folhas (física e química) 

● Óculos de proteção (para aulas de laboratório) 

● Jaleco de algodão (manga longa e punho, para aulas de laboratório). 

 

MATEMÁTICA  

 

● Livro: MATEMÁTICA - 9º Ano  - 1ª edição, 2010 - (sem o caderno de atividades). 
Autores: Imenes  e Lellis - Editora: Moderna -  

ISBN 9788516068691  

● 1 caderno com 200 folhas ou 2 cadernos de 100 folhas ou fichário 

● 1 pasta para arquivo de listas 

● 10 folhas de papel milimetrado  
 

Livro: DESENHO GEOMÉTRICO – IDEIAS E IMAGENS – 9ºano - 6ª edição, 2019 -              

Editora Saraiva -  - ISBN 9788547237011 

Autora: Sônia Jorge  

(Todos os exercícios de desenho geométrico são realizados no próprio livro.            

Portanto, ele não poderá ser reaproveitado)  
 

● 1 pasta com elástico contendo: 

* 1 jogo de esquadros  

* 1 transferidor de 180º  

* 1 régua de 20 cm  

* 1 compasso  

* 5 folhas de papel sulfite 

* lápis nº2 ou lapiseira 0,5 ou 0,7 

* grafite para compasso 

* borracha macia 

* lixa de unha 

 (A pasta deverá estar completa, com o livro dentro, para as aulas de Desenho) 



 

 

ARTE 
 

2 lápis 6b; 
1 borracha branca; 
1 régua de 30 cm;  
1 compasso; 
1 caixa de lápis de cor; 
1 caixa de caneta hidrocor; 
2  blocos de canson para desenho; 
1 tesoura; 
1 cola bastão; 
1 cola líquida; 
1 caneta permanente. 
 
 
ATUALIDADES  

1 caderno com 50 folhas 

 

 

FILOSOFIA  

1 caderno com 50 folhas  

 

 

 

 
Observações:  

a) Livros paradidáticos serão indicados durante o ano letivo; 
b) No ano de 2020 ocorreu a diminuição do uso do caderno em função das atividades               

digitais (Google Classroom), portanto é recomendado o aproveitamento de cadernos          
para o ano de 2021;  

c) A escola continuará utilizando a Agenda Google, portanto não haverá distribuição da            
agenda física ao início do ano letivo de 2021.  


