
 
 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 

   - Caderno de desenho com margem milimitrada 
   - 1 lápis grafite 2B e 1 lápis grafite 6B 
   - 1 caderno ou fichário para anotações. 
   

   - 1 borracha macia e 1 apontador 
   - 1 caixa de lápis de cor 24 cores 
   - 1 caneta preta de ponta porosa para papel 
   - 1 tesoura sem ponta 
   - 1 cola bastão 

Obs.:  
1. Utilizar materiais de Arte restantes do ano anterior.  
2. Não há a entrega de materiais no 1º dia de aula para alunos do EF2. 

  
Cadernos para as diversas disciplinas. 
_____________________________________________________________________________________________ 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

 
Material Didático – Livros Edebê:  

• Serão encaminhadas as informações sobre a aquisição do material didático da Edebê e as configurações 
mínimas para o dispositivo, posteriormente por e-mail.  Assim que a Edebê nos informar. 

                            
Arte        
Descobrindo a História da Arte     
Graça Proença - Ed. Ática 
         
              ___ 

LIVROS PARADIDÁTICOS - 9º ano 
 

1° Trimestre 
       CAPITÃES DA AREIA, JORGE AMADO – Cia das letras. 

       POR UMA SEMENTE DE PAZ, GANYMÉDES JOSÉ – Editora do Brasil. 
 
2° Trimestre 
       O ALIENISTA, MACHADO DE ASSIS – Editora Ática 

     IRACEMA, JOSÉ DE ALENCAR – Editora FTD 
       
3° Trimestre 
      A LADEIRA DA SAUDADE, GANYMÉDES JOSÉ – Editora Moderna 
      MINHA VIDA DE MENINA, HELENA MORLEY – disponível na internet 
 
               
Informações Importantes: 
 

• Início das aulas: 01 de fevereiro de 2021(de acordo com as orientações dos órgãos competentes Secretarias da Saúde e Educação, 
devido ao COVID-19). 

• Horário do 1° dia: das 7h às 11h45. Não é necessário trazer todo material, apenas caneta/lápis/borracha e caderno. Neste 
dia, os alunos receberão o horário da semana. 

• Lanche: trazer de casa e/ou adquiri-lo na cantina do colégio. 

• Uniforme: uso obrigatório conforme circular disponível no site do Colégio. 

• Todos os materiais devem estar identificados (nome completo e ano do aluno). 

• Divulgação da listagem de salas – 29/01 (14h). 

• Demais orientações do ano, aguardar circular EF2-01/2021. 
 
 
 
 
 
 
 


