
 LISTA DE MATERIAIS – 2.017 
                 9º ano E.F. 

 
1 agenda escolar (deixar na mochila); 
1 régua 30 cm (deixar na mochila); 
1 esquadro (deixar na mochila);  
1 transferidor (deixar na mochila); 
1 resma de papel Chamex office A4 (500 folhas); 
2 blocos de “creative lumi papers” (48 folhas, A4, 5 cores vivas); 
1 folhas de papel cartão pink; 
1 folhas de cartolina “color set” (verde); 
1 pasta polionda, com ou sem alça, para guardar os trabalhos feitos em folhas A3, que são as obras de arte dos 
alunos (colocar nome); 
1 pincel n° 6; 
1 pote de tinta guache 250g branca; 
1 cx. de lápis de cor (estojo com 12); 
1 estojo de caneta hidrocor (com 12); 
1 tesoura de ponta arredondada; 
1 cola 100g. 
 
*Todo o material é de uso coletivo. Colocar tudo dentro de uma sacola grande, fechar bem, colocar o nome do(a) 
aluno(a) completo por fora e o ano-série que cursará. 
 
Obs.: entrega dos materiais da lista escolar: de 16 a 20 de janeiro/2017. 
 
 

Lista de literatura 2.017 – 9º ano 
 
1. Segredo das tranças e outras histórias africanas. Rogério Andrade Barbosa (Geografia: 1° bim.) 
2. O médico e o monstro. Robert Louis Stevenson.  Ática. (Português: 1° bim.) 
3. Mano descobre a arte. Heloisa Prieto e Gilberto Dimenstein.  Ática. (Arte: 1° bim.) 
4. Adolescência. Guila Azevedo. Ilustração: Félix Reiners. Scipione. (Português: 2° bim.) 
5. As mil e uma equações. Ernesto Rosa. Coleção: a descoberta da matemática. Ática. (Matemática: 2° bim.) 
6. A outra face. Deborah Ellis. Ática. (Geografia: 2º bim.) 
7. Quarto de despejo. Carolina Maria de Jesus.  Ática. (Português: 3º bim.) 
8. Relatos fantáticos. Javier Villanueva e M. Cristina G. Pacheco. Ática. (Espanhol: 3° bim.) 
9. Revolução em mim. Marcia Kupstas . Ática  (História: 3° bim.) 
10. Meio ambiente e sociedade. Marcelo Leite. Ática (Ciências: 4º bim.) 
11. Um estudo em vermelho. Conan Doyle. Ática  (Português: 4° bim.)  
12. Meus heróis não viraram estátua. Luiz Bolognesi e Pedro Puntoni.  Ática. (Filosofia: 4º bim.) 
 
Indicações: Minidicionário Luft. Celso Pedro Luft. Ática. 
Minidicionário espanhol-português, port.-espanhol. Eugenia Flarian e Gretel Eres Fernández. Ática. 
Minidicionário Oxford escolar.HUB 
 
*Os livros serão vendidos somente por encomenda. Quem quiser deverá encomendá-los na tesouraria do Colégio 
até o dia 10/01/2017. 
 
*Início das aulas: 30/01/2017. 
 

 

 

 


