Lista de material do 9°Ano – Ensino Fundamental II












1 minidicionário da Língua Portuguesa com separação silábica (atualizado)
1 caderno de 10 matérias ou um caderno para cada matéria de 96 folhas
3 pastas Clear Book com 50 plásticos cada (1° trimestre AZUL, 2°trimestre AMARELA e 3°trimestre VERDE)
Lápis ou lapiseira, apontador, canetas (azul, vermelha e preta) e borracha
1 régua de 30 cm
1 corretivo à base de água
1 marca-texto amarelo
1 transferidor simples (180 graus)
1 jogo de esquadro
1 compasso simples
2 canetas ponta fina permanente

Livros de Inglês:
 A Study in Scarlet/ HUB Young Adult Readers
 Uncover 4 – Full Combo – Cambridge. Discovery Education
Material de Português:
TUFANO, Douglas. Gramática Fundamental 9. 3ª ed. São Paulo: Moderna, 2017.
Indicação de leituras literárias:
AMADO, Jorge. Capitães da areia. São Paulo: Companhia de Bolso, 2009.
ORWELL, George. A revolução dos bichos . São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
MACHADO DE ASSIS. Contos de Machado de Assis. São Paulo: Melhoramentos, 2012.
Lista de material para uso na sala de arte:
02 lápis 6B
01 cola print
01 estojo de lápis de cor 24 cores.
01 Pote de 250 ml de pva para artesanato cor roxa ou rosa.
01 Pote de 250 ml de pva para artesanato cor laranja ou salmão
01 trincha 2,5mm.
01 pote de massinha
01 régua TRANSPARENTE de 30 cm
01 Pincel para pintura redondo nº 18.
01 Bloco de Canson A3, 120/m² (branco).
01 Uma tesoura, tamanho médio.
01 copo plástico com tampa vazio e limpo (de requeijão)
01 pote de sorvete com tampa vazio e limpo
01 Revista para recortes
O que pode ser útil caso você tenha em casa:
Rolha, Botões, tampas de garrafas pet, amaciante, pasta de dente e outras, rolo de papel higiênico, alumínio e outros,
acetato de Raio X ,guardanapos decorados, linhas de crochê, tricô, lã, retalhos de tecido, rendas, fitas, caixas de
sapatos, latas vazias de formatos e tamanhos variados, sementes, miçangas, sobras de giz de cera, CD para reciclar,
Revista para recortes, papeis com diversas cores e texturas, pote de sorvete com tampa vazio e limpo.
Observação:
1. Estes materiais deverão ser entregues na primeira aula de Arte
2. Materiais mais específicos poderão ser pedidos no decorrer do ano com antecedência de 15 dias.
3. Estes materiais serão guardados em um armário na sala de arte e serão usados no decorrer do ano para os trabalhos
realizados nas aulas de arte.
A arte tem um papel fundamental para o desenvolvimento humano. Professora de Artes: SOLUAR SENABIO

