
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lista de Materiais do (a) aluno (a) 

9º ano 2021 
 

 

 

 

Quantidade Material Utilização do material 

 Caderno universitário ou fichário 
– a escolha do estudante, 
considerando 8 componentes 
curriculares. 

Para Matemática: Caderno espiral 
quadriculado 1x1 cm A4 – 96fls, ou 
bloco quadriculado 1x1 cm A4 – 
96fls para uso em fichário. 

Registros, escritas. 

1* 
Tesoura sem ponta com o nome 
gravado 

Recorte. 

2* 
Esquadros 
Isósceles. 

– 1 Escaleno e 1 Uso em Matemática. 

1* Transferidor – 180° ou 360° Uso em Matemática. 

1* Compasso Uso em Matemática. 

2* 
Canetas esferográficas: 1 azul e 1 
colorida (vermelha, verde ou preta) 

Registros nos cadernos. 

1 caixa com 12 cores* 
Lápis de cor Desenho, pintura e escrita em suportes 

diversos. 

1 estojo com 12 

cores* 

Caneta hidrográfica regular Desenho, pintura e escrita em suportes 

diversos. 

1 Pincel chato nº 8 Produções artísticas. 

1* Colas bastão – 40g Colagem. 

1* Colas líquidas branca – 90g Colagem. 

1 Pasta aba elástica Abrigo de atividades diversas. 

1* Régua de 30cm - rígida Produções gráficas, registros 

matemáticos. 

1* Estojo Abrigo para materiais escolares. 

2* lápis grafite Produção escrita. 

1* Lápis grafite 6B Produção artística 

1* borracha macia Produção escrita. 

1* apontador com depósito Manutenção dos lápis. 

20 Folha sulfite A4 – 120gr/m Produção artística e escrita. 

Reunião inaugural  

Dia: 28/01/2021  

Horário: 7h30 

On-line  

Plataforma Teams  

(o link será enviado 

pelo(a) professor(a) na 

véspera da reunião via 

App Marista Conecta).  



 

20 Folha sulfite A3 – 120gr/m Produção artística. 

5 pts – 37ml cada Tinta acrílica – 1 magenta, 1 laranja, 
1 marrom, 1 verde, 1 azul claro 

Produção artística. 

1 Jaleco azul ou branco Uso no ateliê de Ciências e Arte. 

 

1 

MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA – Silveira Bueno – 
Editora FTD (atualizado com a nova 
ortografia). 

Utilização nas atividades em sala de aula. 

*Material de uso diário e individual, sujeito à reposição quando necessário. 
 
Kit de Higiene Individual (Protocolos de segurança): 
3 máscaras, álcool gel 70%; garrafa de água com bico e toalha para lanche.  
Assista ao vídeo sobre o kit individual: https://youtu.be/_Ms-csHerEk   
 
OBSERVAÇÕES 
1- Material de uso diário sujeito à reposição, quando necessário. 
2- Os materiais deverão ser identificados com o nome do estudante e entregues no primeiro dia de 
aula, não sendo necessária a entrega antecipada no colégio. 
3- A família, se preferir, poderá aproveitar materiais usados em anos anteriores e que estejam em 
bom estado. 
4- No decorrer do ano letivo, a professora poderá sugerir a coleta de alguns materiais em desuso 
(revistas, caixas, embalagens, entre outros) para o desenvolvimento de situações de aprendizagem 
específicas de sua turma. 
 
O material didático (FTD), adotado pelo Colégio, será entregue às famílias no dias 28 e 29/01, das 
8h às 17h e no dia 30/01, das 8h às 12h. 
 
 

Livros Paradidáticos 2021: 
Projeto Cultivando Leitores – pode ser adquirido, diretamente, na Editora FTD (16 – 3797-0777) 

ou pelo site www.listadematerialonline.com.br (16 3941-1643). 

Clique e leia o informativo sobre o sistema de comercialização on-line. 
 

1. O herói invisível. Autores: Luca Cognolato e Silvia Del Francia – FTD. 

2. Jogos inocentes jogos. Autor: Ricardo Gómez – FTD. 

3. Dom Casmurro. Autor: Machado de Assis – FTD. 
 
Revista Circuito Projeto de Vida – CPV deverá ser adquirida diretamente na Editora FTD. 
 

 
1ª Feira do Livro Paradidático Usado 

 
Os livros paradidáticos do Projeto Cultivando Leitores adotados em 2020, poderão ser 
adquiridos/trocados pelas famílias, se disponíveis, na Feira do Livro Paradidático Usado promovida 
pela Biblioteca do Colégio. A feira acontecerá on-line. Maiores informações serão enviadas por e-
mail, em breve. 
 
Orientação para higienização dos livros usados: 

➢ O ideal é utilizar o álcool isopropílico, porém o produto nunca deve ir direto no livro, pois há 
possibilidade de danos. É necessário aplicá-lo em uma flanelinha de microfibra ou papel 
descartável para o processo de limpeza. Além disso, o desinfetante mais fácil, seguro e 
barato é o tempo: indica-se o isolamento do livro em local arejado por 14 dias. 

https://youtu.be/_Ms-csHerEk
https://champagnat.colegiosmaristas.com.br/wp-content/uploads/sites/41/2020/12/Carta_Lista-de-materiais-on-line.pdf

