Lista de livros e materiais individuais para 2019
9º ano – Ensino Fundamental II
Materiais
Materiais comuns a todas as disciplinas
●

●
●
●
●

1 estojo contendo, para todas as aulas, durante todo o ano:
- lápis grafite preto ou lapiseira;
- borracha;
- caneta esferográfica azul;
- apontador;
- 1 marca-texto amarelo transparente.
1 monobloco universitário pautado com 100 folhas, com margem, sem ilustração.
pasta de plástico com elástico para papel tamanho A4.
1 cadeado, preferencialmente do tipo com segredo, para trancar o armário do aluno.
1 agenda escolar.

Observações:
a) os cadernos de cada disciplina – usados no ano anterior – que estiverem em bom
estado e com espaço suficiente em branco poderão ser aproveitados.
b) todo o material – estojo, cadernos, pastas e livros – deverá ser etiquetado com o
nome completo do(a) aluno(a). Sugerimos que os livros sejam encapados.

Materiais específicos de Matemática
● 1 compasso.
● 1 transferidor.
● 1 régua.
● 1 calculadora científica.

Cadernos
Os alunos precisarão de cadernos para as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática,
Ciências, Geografia, História, Inglês e Projetos.
Cabe a cada aluno, junto a sua família, avaliar que tipo de caderno é mais adequado para
sua organização. Não temos restrição quanto a tamanho (universitário, número de folhas
etc.) ou tipo (espiral ou brochura, capa dura ou mole). Vale considerar o volume e peso
daquilo que o aluno irá carregar diariamente. Entretanto, a qualidade do material deverá
possibilitar que o aluno consiga zelar pelo seu bom estado ao longo de todo o ano.
As diversas matérias fazem uso diferente do registro em caderno em razão da natureza de
seus conteúdos e da quantidade de aulas. Em nenhuma matéria os registros anuais
ocupam mais de 100 folhas de um caderno universitário.

Também, avaliamos interessante a estratégia de utilizar o mesmo caderno da disciplina em
outros anos, pois, além da economia de recursos, isso possibilita ao aluno retomar seus
registros para localizar algum conteúdo específico que já tenha estudado.
Não recomendamos a adoção de um único caderno para todas as matérias. Isso dificulta
eventuais recolhimentos do caderno pelos professores e, caso o aluno perca o caderno,
perde todas as suas anotações.
Além dos cadernos, os registros orientados pelos professores podem também acontecer em
outros suportes, como folhas de monobloco. Para esse material específico, é importante ter
uma pasta (alguns alunos organizam-se melhor com pastas sanfonadas, pois têm mais
facilidade para organizar as fichas e papéis por matéria).
Por fim, observamos que parte dos alunos deseja utilizar fichários para organizar seu
material, porém, por experiência, observamos que os alunos mais novos têm dificuldade em
fazer bom uso desse recurso.

Livros
Língua Portuguesa
- Pequeno Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa
Editora Moderna
(Aqueles que possuem o minidicionário Aurélio ou Michaellis de Língua Portuguesa, em
boas condições de uso, não precisam adquirir um novo)
- Gramática: teoria e atividades 1ª edição
ISBN 9788532299970
Paschoalin e Spadoto
Editora FTD
(Importante: não confundir com outras obras dos autores, como a Minigramática ou a
Gramática - Teoria e exercícios. A obra que solicitamos é a Gramática: teoria e atividades,
acima referenciada)
Obs.: outras obras literárias poderão ser solicitadas ao longo do ano. A escola entrará em
contato para informar o título e oferecer apoio na aquisição, se for o caso.
Matemática
- Matemática - 9º ano
ISBN 9788526292109
Antonio José Lopes (Bigode)
Editora Scipione
Geografia
- Projeto Universos - Geografia - 9º ano
ISBN 9788541800266
Fábio Bonna Moreirão
Editora SM
História
NÃO HAVERÁ LIVRO DIDÁTICO. Ao longo do ano, os alunos irão trabalhar com material
produzido pelo professor, como fichas, mapas e cópias de textos.

Ciências
- Companhia das Ciências - 9º ano - 3ª edição
ISBN 9788502629950
João Usberco, José Manoel Martins, Eduardo Schechtmann, Luiz Carlos Ferrer e Herick
Martin Velloso
Editora Saraiva
Inglês
- English Grammar in Use, Fourth Edition, with answers and CD-ROM
ISBN 9781107539334
Raymond Murphy
Editora Cambridge
- Dicionário Inglês/Inglês (ATENÇÃO: até o 8º ano usamos dicionários bilíngues; a partir do
9º ano usamos dicionários monolíngues).
Recomendamos os dicionários Longman, Oxford, Collins ou Webster. Aceitaremos
dicionários em formato digital. Entretanto, ao fazer essa opção, família e aluno devem estar
cientes de que será necessário levar para escola o suporte para esse recurso (tablets, por
exemplo), pois acontecerão atividades que exigem que o aluno tenha o livro em mãos.
Ficarão também responsáveis por ter bateria suficiente e, ainda, zelar pelo seu bem,
isentando a escola de eventuais danos, sobre os quais não podemos efetivamente nos
responsabilizar.
Adotaremos um livro de leitura para cada nível, cujo título será comunicado depois de
definida a classificação dos alunos, no princípio de 2019.

Observações finais:
-

Nos casos em que a edição do livro é relevante e deve ser considerada na
aquisição, o número de edição está discriminado nos dados da obra presentes
nesta lista. É importante atentar para esse dado. Para as demais obras, sem
edição indicada, as versões mais atuais são preferíveis, podendo também ser
adquiridas obras de edições anteriores.

-

Embora solicitemos apenas títulos com previsão de estoque para 2019, a
disponibilidade de venda dos livros escolhidos depende da produção e
distribuição por parte das respectivas editoras.

