LISTA DE MATERIAIS - 2021

9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL II
* Material didático adotado: ANGLO Sistema de Ensino.
* LÍNGUA ESTRANGEIRA: (a ser adquirido pela família)

Inglês:
. Uncover Student’s Book & Workbook 4 Combo – Editora Cambridge – Autores: Bem
Goldstein e Ceri Jones - ISBN – 978-1-316-64367-9
Espanhol:
Por Supuesto 4!
Libro texto y de ejercicios (juntos) – Editora Edelsa
* Cadernos:
- 1 Caderno grande de no mínimo 200 folhas, exclusivo para a disciplina Matemática;
- 1 Caderno grande de 10 matérias ou fichário, para os demais componentes curriculares
* Material de uso individual:
- Estojo, lápis de cor, lápis preto, caneta azul, caneta marca texto, régua, borracha, cola,
compasso, esquadro, tesoura sem ponta e apontador
- 1 Pasta arquivo com elástico para guardar provas, textos adicionais e trabalhos.
- 1 Calculadora científica (que será usada no estudo de Matemática Financeira, no
segundo semestre)
- 1 Bloco de Redação padronizado, que deverá ser adquirido na Sala de Leitura
Observações importantes:
1. Agenda escolar é personalizada e de uso obrigatório. Este material é significativa
ferramenta para organização dos alunos e, também, importante canal de
comunicação entre a escola e a família. Deve ser trazida todos os dias para a
escola.
2. O uniforme completo diário é obrigatório, tanto no período regular e nas atividades
que ocorrem no contra turno
3. Na disciplina Língua Portuguesa, é imprescindível que os alunos leiam de seis a nove
livros ao longo do ano letivo. Os títulos serão sugeridos pelo professor. Recomenda-se
a leitura integral das obras.
4. Até meados do ano, o aluno poderá adquirir ou emprestar o livro NO TEMPO DAS
TANGERINAS, da autora Urda Alice Klueger, para ser trabalhado e avaliado em sala
de aula, numa atividade interdisciplinar de Português e História.
5. Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do aluno, inclusive o
uniforme.
6. Horário das aulas:
 turno matutino: das 7h às 12h15min, com intervalo entre 8h40min e 8h55min.
 turno vespertino: das 13h20min às 18h35min, com intervalo entre 15h e
15h15min
7. Início das aulas: 01/02/2021 (segunda-feira)
8. Pais ou responsáveis: a data do primeiro encontro pedagógico do ano será
informada posteriormente, através dos canais de comunicação do colégio.

