LISTA DE MATERIAIS 2022
9º ANO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 caderno universitário de 60 folhas (Gramática / Interpretação) com nome;
1 caderno universitário de 60 folhas (História/ Geografia) com nome;
1 caderno universitário de 60 folhas (Matemática/ Geometria) com nome;
1 caderno universitário de 60 folhas (Ciências) com nome;
1 caderno universitário de 60 folhas (Redação) com nome – não pode ser caderno pequeno;
Lápis preto ou lapiseira, borracha e caneta (azul e vermelha) com nome;
1 agenda com data (um dia por página) (o uso é obrigatório e diário) com nome;
1 compasso bom com nome;
1 transferidor com nome;
1 grampeador pequeno com nome;
1 régua com nome;
1 pacote de papel almaço (para trabalhos extras, ficará em casa);
1 pasta com 20 folhas sulfite;
1 caixa de lápis de cor 12 unidades;
1 caderno ou bloco de folha quadriculada.

Obs.: todos os materiais deverão ter o nome do aluno em uma etiqueta ao lado de fora. Não
nos responsabilizaremos por materiais sem nome.
LIVROS PARADIDÁTICOS:
• 1º bim: Capitães da areia – Jorge Amado – disponível em várias editoras
•

2º bim: Sagarana – Guimarães Rosa – disponível em várias editoras

•

3º bim: Sagarana – Guimarães Rosa – disponível em várias editoras

•

4º bim: Sagarana – Guimarães Rosa – disponível em várias editoras

Recomenda-se a compra dos livros em sebos ou nos sites:

•

•

•

www.saraiva.com.br

•

www.estantevirtual.com.br

•

www.livrariacultura.com.br

•

Sebo Estação Cultural (R. Governador Pedro de Toledo, 818 – Centro. 3422-0022/ 3422-1109)

ED. FÍSICA – OBRIGATÓRIO TÊNIS E ROUPA ADEQUADA.

INGLÊS:
• Wider World 4: American Edition - Student's Book and Workbook With Digital Resources +
Online. Locais de compra: www.amazon.com.br e www.americanas.com.br ou na loja
Bookspace (Antiga DISAL): Rua Fernando Febeliano da Costa, 1451, Piracicaba, Bairro dos
Alemães.
Uma pasta para guardar trabalhos e provas com nome
TODOS OS ALUNOS DEVEM TRAZER UM ATESTADO MÉDICO, QUE O ALUNO ESTÁ APTO A
FAZER EDUCAÇÃO FÍSICA. O ATESTADO DEVERÁ SER ENTREGUE ATÉ 28/02/2022. APÓS A
DATA, NENHUM ALUNO PODERÁ FAZER EDUCAÇÃO FÍSICA ATÉ A ENTREGA DO
ATESTADO.

INÍCIO DAS AULAS: 24/01/2022

