
Lista de Materiais 2022 – Ensino Fundamental – 9º ano
O aluno deverá adquirir os livros e materiais didáticos antes do início do ano letivo. Os livros

didáticos devem ser novos, adquiridos nas lojas conveniadas, pois a eles estão associados os recursos
digitais.

Kit de livros – Sistema de Ensino Poliedro – Coleção Callis – 9º ano
● Arte - Vol. Único
● Ciências (Biologia, Física e Química) - L1 e L2
● Filosofia - Vol. Único
● Geografia - L1 e L2
● História - L1 e L2
● Língua Espanhola - Vol. Único
● Língua Portuguesa - L1 e L2
● Matemática - L1 e L2

Livro de Inglês - Eyes Open Student’s Book c/ Online Workbook Combo 2B - 9781107488205 -
Goldstein, Bem Jone, Ceri Mckeegan, David Cambridge University Press
Dicionário Bilíngue - Dicionário Oxford Para Estudantes Brasileiros Inglês/Português, Português/Inglês.
Ed. Oxford
Dicionário Bilíngue - Espanhol
Dicionário Santillana Para Estudantes. Espanhol/ Portugues - Miguel Diaz
EDUCAÇÃO FÍSICA
- É obrigatório o uso do uniforme completo, específico para as aulas de Educação Física, inclusive
calçado adequado (tênis)
Cadernos – Conforme organização pessoal do aluno
Tabela periódica de GONÇALVES, J.C. (atualizada)
Régua
Compasso
Esquadro
Transferidor
Canetas pretas, de embalagem transparente, para a realização de provas externas.
ARTE
1 Caixa de lápis de cor
1 Conjunto de canetas hidrocor
20 Folhas de desenho A4 ou bloco de desenho A4 gramatura 120mg
- Régua, borracha, lápis 6b, Tesoura, cola e Pincéis
Outros materiais serão solicitados ao longo do ano, conforme necessidade.
1 Pasta Polionda com divisórias

Observações:

� Os livros didáticos do Sistema de Ensino Poliedro estarão à venda na BOOKFAIR pelo site
www.bookfair.com.br – código de acesso: SOMOSMAEDEDEUS

� Os livros de literatura para os três trimestres serão divulgados no site do Colégio
https://www.redeicm.org.br/maededeus/material-escolar/ e no Google Classroom – sala “Comunicados
Importantes e Simulados”

� O material pedagógico poderá ser encontrado nas lojas sugeridas.
� Todo material deve ser identificado com o nome do aluno.
� Uniforme: uso obrigatório até a 3ª série do Ensino Médio. O aluno deverá vir à Escola, identificado com o

uniforme completo e pode ser adquirido nas lojas conveniadas.

http://www.bookfair.com.br/
https://www.redeicm.org.br/maededeus/material-escolar/%20


Início das aulas: 14 de Fevereiro de 2022.

Lojas sugeridas:


