LISTA DE MATERIAIS E PARADIDÁTICOS
9º ano - 2019
LIVROS DE LITERATURA
PORTUGUÊS
1º bimestre:
• Bradbury, Ray. Fahrenheit 451. Ed. Biblioteca Azul. I.S.B.N. 9788525052247
2º bimestre:
• Salinger, J. D. O Apanhador no Campo de Centeio. Ed. Do Autor. I.S.B.N. 9788587575012
3º bimestre:
• Leminski, Paulo. Toda Poesia. Ed.: Companhia das Letras. I.S.B.N. 9788535922233
4º bimestre:
• Orwell, George. Revolução dos Bichos. Ed. Companhia das Letras. I.S.B.N. 9788535909555

MATERIAL ESCOLAR
• 1 TABLET (opções abaixo)
Fabricante: Apple.
Modelo: iPad 2 Wi-Fi ou mais recente.
Tamanho da tela: 7.9 polegadas, equivale ao iPad
Mini ou superior.
Capacidade mínima: 16GB

Fabricante: Samsung.
Versão do Sistema Operacional: Android 4.4 ou
superior.
Tamanho da tela: 8.0 polegadas ou superior.
Capacidade mínima: 8GB
Português:
•

1 pasta com plásticos – Sugestão: Clear Book

Matemática:
•
•
•
•

1 compasso
1 transferidor
1 régua 30 cm
1 caderno quadriculado 5mm x 5mm

Artes:
• 1 cola bastão
• Lápis de cor aquarelável (12 cores)
• 1 Caixa de giz de cera (12 cores)

1 Godê de plástico para pintura ou forminha de
gelo
• Pincel chato nº8 e nº10
•
1 estojo de aquarela com 12 cores
(sugestão Faber Castel)
•
Tinta acrílica – sugestão Acrilex – potinhos
de 37 ml – 6 cores
•
1 camiseta velha ou avental para pintura –
com nome marcado
•
1 lápis 2B
•
1 cola branca 90 grs.
•
1 folhas de papel vegetal A4
•
1 bloco de papel Canson branco A3 – 140
mg/m2 a 180 mg/m²
•
5 plásticos transparentes A3 etiquetados
com nome
•
1 folha de papel cartão Preto
•
1 folha de papel Paraná (diagramação mais
fina)
•
6 cores de giz pastel seco
•

Atenção: O bloco de papel Canson, a folha
de papel cartão e os plásticos, deverão ser
entregues para a professora de Artes na 2ª
semana de aula.
OBS: Fica a critério do aluno o uso de caderno
ou fichário.
Evite o consumo desnecessário, verifique se
existem esses materiais em casa e os reutilize.

