
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019 

 

Educação Infantil (Nível 2) 

 01 caderno de desenho  

 30 cartolinas brancas tamanho ofício 

 100 folhas ofício 

 01 caixa de giz de cera c/ 12 cores 

 02 caixas de massa de modelar c/ 12 cores (soft) 

 01 caixa de lápis de cor c/ 12 cores (grande) preferencialmente os 

flex e sem personagens 

 01 caixa de cola colorida c/ ponta fina 

 01 tubo de cola Polar pequeno 

 01 pincel nº 8 

 01 caixa de temperas (pequena) 

 01 balde de praia  

 01 joguinho (quebra-cabeça, memória) de acordo com a idade 

 01 bloco de encaixe 

 01 pasta c/ elástico pequena 

 01 pacote de folha Collor Set 

 01 caixa pequena  para organizar o material individual 

 02 livrinhos de história (sem legenda) 

 02 folhas de EVA (cores diferentes)  

 01 camiseta grande para trabalhar com tinta (manga longa) 

 02 rolos de toalha papel 

 01 toalhinha para merenda 

 01 toalhinha para as mãos 

 05 envelopes pardos tamanho ofício 

 01 fantoche 

 01 tesoura sem ponta 

 01 estojo 

 01 tela para pintura tamanho 20X20 

  

OBS. Todo o material de uso pessoal deve vir identificado e organizado na caixa. A 

mochila de uso diário preferencialmente sem rodinhas. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Reunião e entrega do material somente com os responsáveis: 14/02/2019 às 

14h.  Início das aulas 18/02/2019. 

Horário das aulas: 13h30min às 17h30min  

O Uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Malharias: 

Dominó, Tesa e Tibilisk.  

 

 



 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019 

Educação Infantil (Nível 3) 

 

 

 40 cartolinas brancas tamanho ofício 

 200 folhas ofício 

 1 caixa de giz de cera c/ 12 cores 

 2 caixas de massa de modelar c/ 12 cores (soft) 

 1 caixa de lápis de cor c/ 12 cores (grande) preferencialmente os flex 

e sem personagens 

 2 lápis pretos (sem motivo infantil) 

 1 caixa de cola colorida c/ ponta fina 

 1 tubo de cola Polar grande 

 1 pincel nº 8; 01 tempera grande 

 1 balde de praia  

 1 joguinho (quebra-cabeça, memória) de acordo com a idade 

 1 bloco de encaixe 

 1 classificador 

 1 pacote de folha Collor Set 

 01 caixa pequena  para organizar o material individual 

 2 livrinhos de história (sem legenda) 

 2 folhas de EVA (cores diferentes) 

 1 camiseta grande para trabalhar com tinta 

 2 rolos de toalha papel 

 1 toalhinha para merenda; 1 toalhinha para as mãos 

 5 envelopes pardos (tamanho ofício) 

 2 folhas de papel crepom  

 1 tesoura sem ponta 

 1 estojo ; 1 borracha; 1 apontador  

 1 fantoche 

 1 tela para pintura tamanho 20X20 

 1 pasta catálogo com 20 sacos plásticos 

 

 

OBS. Todo o material de uso pessoal deve vir identificado e organizado na caixa. A 

mochila de uso diário preferencialmente sem rodinhas. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Reunião e entrega do material somente com os responsáveis: 14/02/2019 às 

14h.  Início das aulas 18/02/2019. 

Horário das aulas: 13h30min às 17h30min  

O Uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Malharias: 

Dominó, Tesa e Tibilisk.  

    



    

 

  LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019 

               1º Ano do Ensino Fundamental 

  Material individual (deve ir e vir com o aluno) 

 1 caderno 100 folhas (brochura sem desenho nas folhas) 

 1 classificador com elástico 

 3 lápis pretos com nome; 01apontador; 02 borrachas 

 1 tesoura sem ponta 

 2 tubos de cola 

 1 caixa de lápis c/ 12 cores (com nome em cada lápis) 

 2 colas bastão 

 1 régua 

 1 toalha com nome do aluno (para lanche) 

 

Material de uso coletivo (permanece na sala de aula) 

 30 cartolinas brancas tamanho ofício 

 500 folhas A4 (pacote c/ 500 folhas) 

 10 folhas de papel sulfite A3 

 2 folhas de EVA (cores diferentes) 

 2 pacotes de massa de modelar 

 1 conjunto de têmperas e cola relevo; 1 pincel chato nº 8 

 5 envelopes de papel pardo tamanho ofício 

 1 pacote color set  

 1 camiseta grande para trabalhar com tinta (com nome) 

 2 rolos de papel toalha 

 1 jogo (quebra-cabeça, memória) de acordo com a idade 

 5 sacos plásticos tamanho ofício 

 1 caixa de material dourado 

 1 caixa pequena para organizar o material individual 

 1 pacote de palitos de picolé 

 1 tela para pintura tamanho 20X20 (fundo branco) 

 1metro de TNT 

 3 colas relevo cores diferentes; 1 fita papel  Kraft 780 

 2 cd`s usados 

 

 

LIVRO: Aprender Juntos BNCC – Língua Portuguesa – 1º Ano/Cícero 

Silva e Elizabeth de Oliveira Silva – Editora SM – São Paulo  

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Reunião e entrega do material de uso coletivo somente com os responsáveis: 13/02/2019 

às 13h30min. Início das aulas: 18/02/2019. 

O Uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Malharias: Dominó, Tesa e 

Tibilisk.  

Todo o material deverá vir identificado. (O uso do livro didático inicia no dia 04 de março 

de 2019). A venda dos livros na Escola ocorrerá nos dia: 20 e 21 de fevereiro. 

 

 



 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019 

                    2º Ano do Ensino Fundamental 

 

Material Individual (deve ir e vir com o aluno) 

 02 cadernos 100 folhas espiral (grande) 

 1 caderno de desenho grande 

 01 classificador com elástico 

 01 régua de 30 cm 

 03 lápis pretos 

 01 apontador 

 02 borrachas 

 01 tesoura sem ponta 

 02 tubos de cola bastão 

 01 caixa de lápis com 12 cores 

 01 caixa de giz de cera 

 1 caixa de temperas (6 cores) 

 

 

Material coletivo (deve ficar na sala de aula) 

 01 saco plástico tamanho ofício 

 10 cartolinas brancas tamanho ofício 

 01 pacote c/ 500 folhas ofício A4 (não em pacotes de 100) 

 01 pacote de color set 

 01 jogo (quebra-cabeça, memória ou dominó) de acordo com a idade 

 01 caixa de material dourado 

 03 folhas pautadas grandes 

 01 pincel 

 01 folha de papel dobradura 

 02 envelopes pardos (1 pequeno e 1 grande) 

 01 massa de modelar 

 01 lixa madeira; 1 esponja 

 01 fita papel Kraft 780 

 01 tela para pintura tamanho 20X20  

 1 novelo de lã; 1 prato pequeno de papelão; lantejoulas pequenas 

 1 cola relevo; 1 durex colorido; 1 folha papel alumínio; 1 folha de EVA 

 

 

 

LIVROS: Aprender Juntos BNCC – Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências – 2º Ano/Cícero Silva e outros –  Editora SM – São Paulo  

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Reunião e entrega do material de uso coletivo somente com os responsáveis: 13/02/2019 

às 13h30min. Início das aulas: 18/02/2019. 

O Uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Malharias: Dominó, Tesa e 

Tibilisk.  

Todo o material deverá vir identificado. (O uso dos livros didáticos inicia no dia 04 de 

março de 2019). A venda dos livros na Escola ocorrerá nos dia: 20 e 21 de fevereiro. 



 

 

 LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019 

3°Ano do Ensino Fundamental 

Material Individual (deve ir e vir com o aluno) 

 02 cadernos caderflex 96 folhas 

 02 cadernos pequenos 

 01 classificador c/elástico 

 01 régua de 30cm 

 02 lápis pretos; 01 apontador; 02 borrachas 

 01 tesoura sem ponta 

 01 tubo de cola bastão e 1 tubo de cola líquida 

 01 caixa de lápis de cor 

 01 caixa de giz de cera 

 01 caixa de material dourado 

 01 caixa de canetinhas 

 01 caneta permanente 

 

Material coletivo (deve ficar na sala de aula) 

 01 pacote de papel color set  

 30 cartolinas tamanho ofício (branca) 

 01 pacote 500 folhas de ofício A4 (não em pacotes de 100 folhas) 

 01 jogo didático de acordo com a faixa etária do aluno (a) 

 01 pincel; 01 caixa de têmperas 

 01 fita papel Kraft 780 

 20 folhas pautadas grandes 

 02 folhas de EVA (cores diferentes) 

 05 sacos plásticos tamanho ofício 

 01 envelope pardo tamanho A4 

 01 tela para pintura tamanho 30X40 

 01 massa de modelar 

 01 pacote palitos de picolé ou churrasquinho 

 01 livro de história infantil 

 

 

LIVROS: Aprender Juntos BNCC – Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências– 3º Ano/ Cícero Silva e outros – Editora SM – São Paulo  
*Dicionário com ortografia atualizada – “Aurélio” 

 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Reunião e entrega do material de uso coletivo somente com os responsáveis: 13/02/2019 

às 13h30min. Início das aulas: 18/02/2019. 

O Uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Malharias: Dominó, Tesa e 

Tibilisk.  

Todo o material deverá vir identificado. (O uso dos livros didáticos inicia no dia 04 de 

março de 2019). A venda dos livros na Escola ocorrerá nos dia: 20 e 21 de fevereiro. 

 



 

 

 

 LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019 

         4° Ano do Ensino Fundamental 

Material Individual (deve ir e vir com o aluno) 

 03 cadernos caderflex 96 folhas 

 03 cadernos pequenos 

 01 classificador c/elástico 

 01 régua de 30 cm 

 02 lápis pretos 

 01 apontador 

 02 borrachas 

 01 tesoura 

 01 tubo de cola bastão  

 01 caixa de lápis de cor (no mínimo de 12 cores) 

 01 caixa de canetinhas hidrocor (mínimo de 12 cores) 

 02 canetas coloridas 

 

Material coletivo (deve ficar na sala de aula) 

 10 cartolinas brancas tamanho ofício 

 01 pacote c/ 500 folhas ofício A4 

 01 cola colorida 

 01 cola relevo 

 01 pacote de papel color set 

 02 sacos plásticos tamanho ofício 

 01 caixa de têmperas (com seis) 

 01 pincel chato nº 10 

 10 folhas pautadas grandes 

 01 tela para pintura tamanho 20X30 de tecido 

 01 jogo didático 

 

LIVROS: Aprender Juntos BNCC – Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências– 4º Ano – Cícero Silva e outros –Editora SM / São Paulo  

*Dicionário com ortografia atualizada – “Aurélio” 

 

  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Reunião e entrega do material de uso coletivo somente com os responsáveis: 

13/02/2019  às 16h30min. Início das aulas: 18/02/2019. 

O Uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Malharias: 

Dominó, Tesa e Tibilisk.  

Todo o material deverá vir identificado. (O uso dos livros didáticos inicia no 

dia 04 de março de 2019). A venda dos livros na Escola ocorrerá nos dia: 20 

e 21 de fevereiro. 

 



 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019 

       5° Ano do Ensino Fundamental 

Material Individual (deve ir e vir com o aluno) 

 05 cadernos caderflex 96 folhas 

 02cadernos pequenos 

 01 classificador c/elástico 

 01 régua de 30cm 

 02 lápis pretos 

 01 apontador; 02 borrachas; 01 tesoura 

 01 tubo de cola bastão e 1 tubo de cola líquida 

 01 caixa de lápis de cor (no mínimo de 12 cores) 

 01 caixa de giz de cera 

 01 transferidor de 180º 

 02 canetas (1 preta e 1 azul); 02 canetas coloridas 

 

Material coletivo (deve ficar na sala de aula) 

 20 cartolinas brancas tamanho ofício 

 01 pacote c/ 500 folhas ofício A4 

 01 pacote de papel color set 

 01 caixa com 6 temperas 

 02 envelopes pardos tamanho ofício 

 01 pincel chato nº 08 

 30 folhas de arquivo 

 01 tela para pintura tamanho 30X40 

 02 sacos plásticos tamanho ofício 

 01 fita papel kraft 780 

 01cola colorida 

 01 canetão azul ou preto 

 

 

LIVROS: Aprender Juntos BNCC – Língua Portuguesa, Matemática  e 

Ciências– 5º Ano – Cícero Silva e outros –Editora SM / São Paulo  

         Estado do Rio Grande do Sul: espaço e tempo – Siziane Koch – 

5º Ano – Editora Ática / São Paulo 

* Dicionário com ortografia atualizada – “Aurélio” 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Reunião e entrega do material de uso coletivo somente com os responsáveis: 13/02/2019 

às 16h30min. Início das aulas: 18/02/2019. 

O Uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Malharias: Dominó, Tesa e 

Tibilisk.  

Todo o material deverá vir identificado. (O uso dos livros didáticos inicia no dia 04 de 

março de 2019). A venda dos livros na Escola ocorrerá nos dia: 20 e 21 de fevereiro. 

 



                                   
 
 

                              Rua Barão de Cotegipe, 89 
                    Fones: (53) 3232 2596/ 8415 1608 
                         www.redeicm.org.br/cristorei 

  
 

6º ANO - LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019 
 
 

Língua Portuguesa - Livro: Geração Alpha Língua Portuguesa - Volume 6. Editora SM, 1ª edição 
2017. Autores: Cibele Lopreste Costa, Greta Marchetti. 

 Minidicionário da Língua Portuguesa com ortografia atualizada; 01 pasta com 20 sacos 
plásticos para produções textuais; 01 caderflex de 96 folhas. 

 Livros Paradidáticos: Infância Roubada, texto de: Telma Guimarães e Júlio Emílio Braz, 
Quinteto. 2017 (será trabalhado no 1º semestre) 

 Livros Paradidáticos: Vendedor de Sustos, texto de: João Anzanello Carrascoza, Editora FTD. 
2014 (será trabalhado no 2º semestre). 

Matemática - Livro: Convergências – matemática 6ºano: anos finais do ensino fundamental, 1ª 
edição – São Paulo: Editora SM, 2016. Eduardo Rodrigues Chavante.  

 Caderno aspiral de 200 folhas, 01 régua de 30cm, 01 transferidor de 180° e 20 folhas pautadas. 

Ciências - Livro: Entendendo a Natureza, 60 ano/César da Silva Júnior, Sezar Sasson, Paulo Sérgio 
Bedaque Sanches-25 edição São Paulo - Saraiva 2013. 

 1 caderflex de 96 folhas. 

História - Livro: Geração Alpha história, 6 / Débora Yumi Motooka: organizadora Edições SM. São 
Paulo: 2017 

 01 caderflex de 96 folhas. 

Geografia - Livro: Prismas geográficos- Geografia 6º ano, Ed.2016 (James Onnig Tamdjian, Ivan 
Lazzari Mendes) - Editora FTD; 

 1 caderflex de 96 folhas, lápis, borracha, caneta, apontador. 

Espanhol: 01 caderflex de 96 folhas; 01 dicionário bilíngue português/espanhol. 

Inglês - Livro: Sileci, Susan Banman like us  Volume 1 Susan Banman Sileci. Patrick Jackson 1ed – 
São Paulo: FTD, 2017  Inglês (Ensino Fundamental) I. Jackson, Patrick.II Título.  
 01 caderflex de 96 folhas. 

Ensino Religioso: 01 caderflex de 96 folhas; papel dobradura; 05 cartolinas; 50 folhas de papel 
almaço; canetinha hidrocor; lápis de cor; giz de cera.  

Artes: Caderno de Cartografia/ desenho, Lápis grafite 6 b, Conjunto de lápis de cor, Conjunto de giz 
de cera, Conjunto de canetinha hidrocor, Régua 30 cm, Compasso, Tesoura, Cola branca e cola para 
EVA, 1 pacote de color set (misto),2 folhas de EVA, Massa de modelar, Tinta tempera (conjunto com 
6 unidades), Pincéis número 10 e 14 (chato), Tela para pintura tamanho 20x30 cm. 

  Nota: para aula de Artes trazer sempre só o necessário para cada aula. 
 Outros materiais poderão ser solicitados ao decorrer do ano nas aulas. 
                                                            *****************      
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 IDENTIFICAR: o material solicitado 
 COMPRA DE LIVROS: representantes das editoras virão à Escola nos dias 20 e 21 de 

fevereiro 

 

 



                  

 
                                                                           Rua Barão de Cotegipe, 89 
                                                                    Fones: (53) 3232 2596/ 8415 1608 
                                                                        www.redeicm.org.br/cristorei                               

 
 

7º ANO - LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019 

 

Língua Portuguesa - Livro: Geração Alpha Língua Portuguesa – Volume 7. Editora SM, 1ª edição 
2017. Autores: Cibele Lopresti Costa, Everaldo Nogueira e Greta Marchetti; 

 Minidicionário da Língua Portuguesa com ortografia atualizada; 01 pasta com 20 sacos 
plásticos para produções textuais; 01 caderflex de 100 folhas; 

 Livro Paradidático: Cidadania Agora – Edson Gabriel Garcia . Editora Saraiva.  

Matemática - Livro: Convergências – matemática 7ºano: anos finais do ensino fundamental, 1.  Ed  
– São Paulo: Editora SM, 2016. ( Eduardo Rodrigues Chavante ). 

 Caderno aspiral de 200 folhas, 01 régua de 30cm, 01 transferidor de 180°, 1 compasso e 20 
folhas pautadas. 

Ciências - Livro: Entendendo a Natureza, 70 ano/ César da Silva Júnior, Sezar Sasson, Paulo Sérgio 
Bedaque Sanches.- 24.ed.- São Paulo: Saraiva, 2013. 

 1 caderflex de 96 folhas. 

História - Livro: Geração Alpha história, 7 / Débora Yumi Motooka: organizadora Edições SM. São 
Paulo: 2017 

 Materiais: 01 caderflex de 96 folhas. 

Geografia - Livro: Prismas geográficos- Geografia 7º ano, Ed.2016 (James Onnig Tamdjian, Ivan 
Lazzari Mendes) - Editora FTD; 

 1 caderflex de 96 folhas, borracha, caneta, apontador. 
 

Espanhol: 01 caderflex de 96 folhas; 01 dicionário bilíngue português/espanhol. 
 
Inglês - Sileci, Susan Banman like  us  Volume 2 Susan Banman Sileci. Patrick Jackson 1ed – São Paulo 
:FTD,2017 Inglês (Ensino Fundamental) I. Jackson, Patrick.II Título 
 01 caderflex de 96 folhas. 

Ensino Religioso: 01 caderflex de 96 folhas; papel dobradura; 05 cartolinas; 50 folhas de papel 
almaço; canetinha hidrocor; lápis de cor; giz de cera.  

 Livro: DOCAT Brasil: Como agir (Livraria N. Srª Rainha da Paz Rua: General Canabarro nº 318 A). 

Artes: Caderno de Cartografia/ desenho, Lápis grafite 6 b, Conjunto de lápis de cor, Conjunto de giz 
de cera, Conjunto de canetinha hidrocor, Régua 30 cm, Compasso, Tesoura, Cola branca, 1 pacote 
de color set (misto), 2 folhas de papel celofane (misto), Tinta acrílica nas cores branco, preto, 
vermelho, verde, amarelo e azul, Pincéis números 10 e 14 (chato), Tela para pintura tamanho 30x40 
cm. 

 Nota: para aula de Artes trazer sempre só o necessário para cada aula. 
 Outros materiais poderão ser solicitados ao decorrer do ano nas aulas. 

                                                            *****************      

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 IDENTIFICAR: o material solicitado 

 COMPRA DE LIVROS:  representantes das editoras virão à Escola nos dias 20 e 21 de 
fevereiro 

 



                             Rua Barão de Cotegipe, 89 
                                                                         Fones: (53) 3232 2596/ 8415 1608 
                                                                           www.redeicm.org.br/cristorei 

 

8º ANO - LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019 

 

Língua Portuguesa - Livro: Geração Alpha Língua Portuguesa – Volume 8. Editora SM, 1ª edição 
2017. Autores: Everaldo Nogueira, Greta Marchetti e Maria Virginia Scopacasa; 

 Minidicionário da Língua Portuguesa com ortografia atualizada; 01 pasta com 20 sacos plásticos 
para produções textuais; 01 caderflex de 100 folhas; 

 Livro Paradidático: O prazer das compras – Maria Helena Pires Martins. Editora Moderna, 2ª 
edição – 2016 (OBS: o livro será trabalhado no 2º trimestre). 

Matemática - Livro: Convergências: matemática, 8º ano: anos finais do ensino fundamental; 
Eduardo Rodrigues Chavante. – 1.ed.-São Paulo: Edições SM, 2016.  

 20 folhas de papel almaço, papel milimetrado, régua 30 cm, 01 compasso, 01 transferidor, 01 
caderflex 200 folhas. 

Ciências - Livro: Entendendo a Natureza, 80 ano/ César da Silva Júnior, Sezar Sasson, Paulo Sérgio 
Bedaque Sanches.- 24.ed.- São Paulo: Saraiva, 2013. 
 1 caderflex de 96 folhas. 
História  - Livro: Geração Alpha história, 8 / Débora Yumi Motooka: organizadora Edições SM. São 
Paulo: 2017 
 01 caderflex de 96 folhas. 
 Livros paradidáticos: GOMES, Laurentino. 1808 – Edição Juvenil Ilustrada, São Paulo: Editora 

Globo, 2015. (para o segundo semestre). 
 Livros paradidáticos: GOMES, Laurentino. 1822 – Edição Juvenil Ilustrada, São Paulo: Editora 

Globo, 2016. (para o terceiro semestre). 

Geografia - Livro: Prismas geográficos- Geografia 8º ano, Ed.2016 (James Onnig Tamdjian, Ivan 
Lazzari Mendes) - Editora FTD; 

 1 caderflex de 96 folhas, lápis, borracha, caneta, apontador. 

Espanhol: 01 caderno caderflex de 96 folhas; 01 dicionário bilíngue português/espanhol. 

Inglês - Livro: Sileci, Susan Banman like  us  Volume 3 Susan Banman Sileci. Patrick Jackson 1ed – 
São Paulo: FTD,2017 Inglês (Ensino Fundamental) I. Jackson, Patrick.II Título 

 01 caderno caderflex de 96 folhas. 
Ensino Religioso: 01 caderflex de 96 folhas; papel dobradura; 05 cartolinas; 50 folhas de papel 
almaço; canetinha hidrocor; lápis de cor; giz de cera. 

Arte - Caderno de Cartografia/ desenho, Lápis grafite 6 b, Conjunto de lápis de cor, Conjunto de giz 
de cera, Conjunto de canetinha hidrocor, Régua 30 cm, Compasso, Tesoura, Cola branca, 1 pacote 
de color set (misto), Tinta acrílica nas cores branco, preto, vermelho, verde, amarelo e azul, Pincéis 
números 10 e 14 (chato), Tela para pintura tamanho 40x50 cm. 

 Nota: para aula de Artes trazer sempre só o necessário para cada aula 
 Outros materiais poderão ser solicitados ao decorrer do ano nas aulas 

                                                             ******************  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 IDENTIFICAR: o material solicitado 
 COMPRA DE LIVROS: representantes das editoras virão à Escola nos dias 20 e 21 de 

fevereiro 

 

 

 



                  
                                                    
                       
  
                                       Rua Barão de Cotegipe, 89 
                               Fones: (53) 3232 2596/ 8415 1608 
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9º ANO - LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019 
 
 

Língua Portuguesa - Livro: Geração Alpha Língua Portuguesa – Volume 9. Editora SM, 1ª edição 
2017. Autores: Everaldo Nogueira, Greta Marchetti e Mirella L.Cleto; 

 Minidicionário da Língua Portuguesa com ortografia atualizada; 01 pasta com 20 sacos plásticos 
para produções textuais; 01 caderflex de 100 folhas; 

 Livro Paradidático:   O herói invisível, texto de Luca Cognolato e Sílvia del Francia, FTD (será 
trabalhado no 1º semestre); 

 Livro Paradidático:  Copo Vazio, texto de Menalton Braff, FTD. 2010 (será trabalhado no 2º 
semestre) 

Matemática - Livro: Convergências: matemática, 9º ano: anos finais do ensino fundamental; 
Eduardo Rodrigues Chavante. – 1.ed.-São Paulo: Edições SM, 2016.  

 20 folhas de papel almaço, papel milimetrado, régua 30 cm, 01 compasso, 01 transferidor, 01 
caderflex 200 folhas. 

Ciências - Livro: Entendendo a Natureza, 90 ano/ César da Silva Júnior, Sezar Sasson, Paulo Sérgio 

Bedaque Sanches.- 24.ed.- São Paulo: Saraiva, 2013. 

 1 caderflex de 96 folhas. 

História – Livro: Geração Alpha história, 9 / Débora Yumi Motooka: organizadora Edições SM. São 
Paulo: 2017 

 01 caderflex de 96 folhas. 

Livro paradidático: REMARQUE, Erich Maria. Nada de Novo no Front. Porto Alegre: L&M Pocket, 
2004. (para o primeiro trimestre) 

Livro paradidático: BRADLEY, Kimberly Brubaker. A Guerra que Salvou Minha Vida. São Paulo: 
Darkside, 2017. (para o segundo trimestre) 

Geografia - Livro: Prismas geográficos- Geografia 9º ano, Ed.2016 (James Onnig Tamdjian, Ivan 
Lazzari Mendes) - Editora FTD; 

 1 caderflex de 96 folhas, Uma  pasta L, lápis, borracha, caneta, apontador. 

Espanhol: 01 caderflex de 96 folhas; 01 dicionário bilíngue português/espanhol. 
 
Inglês – Livro: Sileci, Susan Banman like  us  Volume 4 Susan Banman Sileci. Patrick Jackson 1ed – 
São Paulo: FTD, 2017 Inglês (Ensino Fundamental) I. Jackson, Patrick.II Título;  01 caderflex de 96 
folhas. 
 
Ensino Religioso: 01 caderflex de 96 folhas; papel dobradura; 05 cartolinas; 50 folhas de papel 
almaço; canetinha hidrocor; lápis de cor;  giz de cera. 
 
                                               *********************  
Observações Importantes: 
  

 IDENTIFICAR: o material solicitado 

 COMPRA DE LIVROS: representantes das editoras virão à Escola nos dias 20 e 21 de 
fevereiro 

 


