LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO 2021
9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
Incentivamos todos a reaproveitarem os materiais já adquiridos em 2020. Vamos ser
conscientes e sustentáveis em um mundo em transformação!
Material Diário
01 Bíblia Sagrada;

ARTE

01 Fichário (com 13 divisórias coloridas - uma para cada
disciplina);

01 Lápis grafite 4B - para desenhos;

02 Blocos de fichário (200 folhas – folha branca, com linha,

30 Envelopes plásticos com 4 furos para colocar no fichário;

sem desenhos ou imagens);

01 Lápis grafite HB, 2B, 4B e 6B

01 Estojo pequeno;

30 Envelopes plásticos com 4 furos para colocar no

Canetas esferográficas: preta, azul e vermelha, lápis ou

fichário;

lapiseira;
02 Marca-textos (cores diversificadas);
01 Borracha;
01 Corretivo de fita;

02 blocos de papel canson A3;
02 blocos de papel canson A4;
01 cx de tinta guache;

01 Apontador com depósito.

01 tinta nanquim;

01 Jogo de canetas hidrocor de 12 cores;

01 tinta aquarela;

01 Caixa de Lápis de cor de 24 cores

01 tinta acrílica;

01 Tubo de cola com 110 gramas;

01 kg de argila;

01 Tesoura sem ponta com o nome gravado;
CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA
MATEMÁTICA

01 Jaleco de manga comprida para uso em laboratório nas

01 Régua transparente resistente (30 cm);

aulas de Ciências, identificado com o nome do aluno;

01 Par de esquadros transparentes de 45º e de 60º;

01 Óculos de segurança em acrílico.

01 Transferidor 180º;
01 Compasso de metal.

PROJETO DE INGLÊS - Inspire English Program: Segue abaixo o nome do livro e código ISBN para que você possa adquirir o
material de uso obrigatório para as aulas de inglês curriculares.
LINK IT 4 - STUDENT PK - Editora Oxford (ISBN 9780194824606)
●
Importante: o conjunto LINK IT é composto por 1 livro e 1 cartão de acesso a plataforma online practice, o mesmo é de uso
individual e intransferível, guarde o cartão para realizar o cadastro no Colégio. O livro não poderá ser reutilizado, faça a compra
preferencialmente com fornecedores parceiros e confiáveis.
ISBN: é o código identificador do livro, não adquira caso o código esteja diferente.

LIVROS PARADIDÁTICOS:
Em 2022, todos os livros paradidáticos serão disponibilizados através da plataforma Árvore Livros
(https://www2.arvoredelivros.com.br/) sem custo algum para as famílias, sem desperdício de papel e com acessibilidade
instantânea às obras selecionadas. Os livros serão divulgados em breve e poderão ser acessados digitalmente na plataforma.

Orientações importantes:

1)
As aulas do Ensino Fundamental II (DO 6º AO 9º ANO) terão início no dia 24/01/2022, às 7h e término às
12h30min (turmas do período da manhã). As turmas da tarde entrarão às 13h e sairão às 18h30min;
2)
O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO – As malharias conveniadas para comercialização do uniforme são
divulgadas por meio do site do Colégio. Prazo limite para que todos OS ALUNOS NOVOS estejam uniformizados –
01/03/2022. Abaixo, segue a lista de fornecedores autorizados:
LISTA DE FORNECEDORES:

T - Shirts
(12) 3019-4987

Morathi
(12) 3917-8029

Dom Confecções
(12) 98804-3704

Panda Uniformes
(12) 98855-8232 / 3021-8232
SBS - Livros de Inglês
(11) 97662-3694

3)
A tolerância para atrasos é de 10 minutos para a entrada em sala de aula na 1ª aula. São tolerados até 3 atrasos no
mês e caso exceda, o aluno será advertido, juntamente com a família;
4)

Alguns materiais poderão ser solicitados durante o ano letivo, conforme a necessidade do professor;

5)
Nossa 1ª Reunião de Pais acontecerá no dia 29/01/2021, sábado, às 9h30. Apresentaremos todas as novidades e
diretrizes para o ano de 2022. Contaremos com a presença de todos vocês nesse nosso primeiro encontro.

