Lista de Material 2022
9º ano – EF2
É necessário e fundamental que todos os alunos tenham uma agenda para utilizá-la diariamente
na escola para todas as disciplinas e eventos. Um estojo completo com 2 canetas azuis, 2 lápis
pretos, borracha, cola líquida, apontador, corretivo, 2 canetas marca-texto de cores diferentes e
um fone de ouvido

LÍNGUA PORTUGUESA

Livro " Na ponta da língua 9 ” - Lúcio Cid, Natércia Rossi,Regina Carvalho. Editora Access.
Minidicionário (qualquer autor ou editora).
Ler um livro.- nas férias para apresentação nas primeiras rodas de leitura (de preferência um romance e
não contos ou crônicas)
Complemento: 1 caderno, 1 bloco pautado com furos para produção de textos e 1 pasta arquivo com
grampos.
Sugestão de escolha de uma gramática para ter em casa e auxiliar a família e o aluno em seus estudos:
Curso Prático de Gramática – Ernani Terra – Editora Scipione
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – Domingos Paschoal Cegalla – Editora Nacional
Novíssima Gramática Ilustrada - Luiz Antonio Sacconi – Editora Nova Geração
Gramática Essencial – Celso Cunha – organização: Cilene da Cunha Pereira – Editora Lexicon
Gramática fácil – Evanildo Bechara – Editora Nova Fronteira
Português Básico e Essencial com Exercícios – Adriano da Gama Kury – Editora Lexikon

MATEMÁTICA

Matemática Compreensão e Prática 9° ano – Ênio Silveira e Cláudio Marques – Editora Moderna.
Complemento: 1 caderno pautado universitário espiral de 96 folhas (para anotações das aulas, exercícios
e tarefas de casa), 1 bloco de papel milimetrado, 1 pasta com grampo (para arquivar textos, trabalhos e
exercícios), 1 cola em bastão, 1 régua de 30cm, 1 par de esquadros, 1 transferidor, 1 compasso,
borracha e 1 calculadora.

HISTÓRIA

Manteremos o livro Araribá plus: História - 8o ano. Editora Moderna. 5a edição.
Complemento: 1 caderno e 1 pasta arquivo com grampo.

GEOGRAFIA

GEO 9: tecnologia, meio ambiente e globalização – Levon Boligian, Andressa Alves – 1ª edição - São
Paulo - Editora do Brasil, 2021
Complemento: 1 caderno e 1 pasta arquivo com grampos

CIÊNCIAS

OBS.: Ao longo dos períodos poderão ser indicados livros paradidáticos.
Complemento: 1 caderno, 1 pasta arquivo com grampos, 1 caneta marca texto amarela, 1 bloco pautado
com furos para a entrega de trabalhos.
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INGLÊS

Students for Peace 4 – Autor Eduardo Amos – Editora Richmond. SEGUNDA EDIÇÃO
Complemento: 1 caderno (pode ser utilizado o do 8º ano).

ESPANHOL

OBS.: Utilizaremos o mesmo livro adotado no oitavo ano em 2019. A saber
ROMANOS, Henrique e CARAVALHO, Jacira. Palabras en interacción, 1a ed. São Paulo: FTD, 2017.
VOLUME 6 . ATENÇÃO PARA O VOLUME!
Complemento: 1 pasta de grampos para arquivar fichas (não serve pasta com elástico), 1 caderno (se
estiver em bom estado, deve ser utilizado o mesmo do 8º ano) e 1 dicionário bilíngue espanholportuguês-espanhol.
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