
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2021  

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

◼Caderno universitário para as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia e Ensino Religioso (não recomendamos o uso de 

fichários).  
 

◼Lápis, caneta, borracha, apontador, lápis de cor, cola escolar branca, régua (30cm); 

 

◼MINIDICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA - Sugestão: Minidicionário da Língua 

Portuguesa Silveira Bueno - Revisado conforme a nova ortografia (Editora FTD Educação); 

 

◼DICIONÁRIO INGLÊS/PORTUGUÊS - PORTUGUÊS/INGLÊS - Sugestão:  

Minidicionário Inglês-Português Português-Inglês Silveira Bueno (Editora FTD Educação); 
 

◼ MATERIAL PARA ARTE (se estiverem em bom estado, os materiais podem ser 

reutilizados de anos anteriores): 01 pasta com elástico (tamanho A3), 01 caderno (48 folhas), 

01 pacote de folhas A4 180gr, 01 caixa de tinta guache 12 cores, 02 folhas/lâminas de “Raio X” 

(usada), 01 garrafa Pet 500ml (limpa e vazia), 01 zipper (15cm), 01 tubo de cola branca (500g), 

01 tubo de cola para artesanato Nº 2, 01 pacote de folhas Colorset A4, 01 pote de sorvete (vazio 

e limpo), 02 revistas para recortar, folhas de jornal. 

OBSERVAÇÃO: materiais recicláveis serão solicitados no decorrer do ano. Todos os 

materiais deverão estar identificados com o nome do estudante. 

◼ MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS: Jaleco branco de manga 

comprida (algodão) com nome.  

 

 

LIVROS DIDÁTICOS: KIT SISTEMA DE ENSINO FTD (BNCC) 

9º Ano do Ensino Fundamental 

 
 METODOLOGIA OPEE  

 Projeto de Vida e Atitude Empreendedora  

Autor: Léo Fraiman (9º Ano) FTD Educação 

 

 

ATENÇÃO: SOLICITAMOS QUE TODOS OS MATERIAIS  

SEJAM IDENTIFICADOS COM O NOME DO(A) ESTUDANTE. 
 

Fone: 3336.4509 / 3336.9739 / 984.322041 
www.escolansbrasil.com.br 

 



ESTIMADAS FAMÍLIAS, PEDIMOS ATENÇÃO PARA AS INFORMAÇÕES 

QUE SEGUEM: 

 

 Dia 22 de fevereiro: Primeiro dia de aula para os estudantes do 1º ao 9º ano (horário normal).                   
 

 Dia 02 de março: Reunião virtual com as famílias do 6º ao 9º ano às 18h45min. O link de acesso será 

enviado para o e-mail do responsável financeiro cadastrado na Escola. 
 

 Início do uso Sistema de Ensino FTD: 01 de março. 
 

 

 A agenda escolar é de uso diário, devendo sempre ser portada pelo(a) estudante. 
 

 Trazer diariamente uma garrafa para água. 
 

 Para a prática de Educação Física, o(a) estudante deverá estar vestido adequadamente. 
 

Nossos uniformes encontram-se à venda nas lojas: HOLY MOTHER – situada dentro do pátio da 

Escola (fone: 9845.28153) e CRIAÇÕES SUNFISH - MARLENE (fones: 3319.1960 / 3319.1171/ 

999574148). 
 

 O uso do uniforme é obrigatório a partir do 1º dia de aula (não será permitido “barriga de fora”), 

devendo ter suas peças identificadas com o nome completo do(a) estudante. Confira em nosso site: 

www.escolansbrasil.com.br. 
 

 Não será permitido o uso de camisetas de times de futebol e da Escolinha de Futsal Gol de Placa nas 

atividades escolares. 
 

 O aparelho celular, bem como MP3, máquina fotográfica, tablet e similares serão permitidos no horário 

de aula apenas para fins pedagógicos, mediante combinação feita pelo professor. Eventuais perdas ou 

danos não é responsabilidade da Escola (conforme o Contrato de Prestação dos Serviços de Educação 

Escolar – Cláusula 9, Parágrafo 2). 

 

 O Corretivo não é permitido na Escola. 

 

OS ITENS DESTA LISTA VOCÊ ENCONTRA À VENDA NAS LIVRARIAS:  

 

 
Na Volta às aulas compre na LIVRARIA CERVO! 

          Onde você encontra material escolar e livros didáticos, 
                                                    tudo num só lugar! 
          Barão do Amazonas, 985 – Fone: 33391611- 999488725(whatsapp) 

          

http://www.escolansbrasil.com.br/

