Escola de Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio São Paulo
LISTA DE MATERIAL - 9º ano – 2018
Todo material do ano anterior que ainda estiver em bom estado, pode e deve ser reutilizado.

01 caderno de 96 folhas para Redação
01 caderno de 96 folhas para Português
01 caderno de 96 folhas para Complementos de Matemática
01 caderno de desenho de 48 folhas
01 caderno de 96 folhas para História (utilizar o caderno do ano anterior)
01 caderno de 96 folhas para Geografia
01 caderno de 96 folhas para Espanhol
01 caderno de 96 folhas para Inglês
01 caderno de 200 folhas para Matemática, dividido em : 100 folhas para as partes A /B
100 folhas para as partes C/D
01 caderno de 200 folhas para Ciências, dividido em 4 partes:
uma para a parte A (Complementos de Ciências - Física),
outra para a parte B (Química),
outra para a parte C (Biologia) e
outra para a parte D (Laboratório)
01 Dicionário de Inglês – Sugestão: Oxford
01 Dicionário Espanhol /Português
01 Dicionário de Português
01 garrafa squeeze para água
Obs:
➢ A Escola sugere o uso de cadernos porque facilitam a consulta e evitam perda de material e
consequentemente de conteúdo e anotações importantes. A divisão do caderno por partes
tem a finalidade de organizar e identificar as matérias, ajudando o aluno no dia-a-dia.
➢ O aluno poderá optar por fichário, desde que atenda às solicitações acima.

Material de Arte:
01 pasta catálogo - capa dura com 50 plásticos (somente para os alunos novos). Os demais
usarão a mesma de ano anterior.
01 nanquim preto
40 folhas de sulfite 40
01 bloco de papel Canson A4 – branco ou creme com textura
01 borracha branca
01 cola líquida
01 lápis grafite HB- Sugestão: Faber Castell
01 caneta de ponta fina (desenho técnico)
01 tesoura pequena
01 caixa de lápis de cor aquarelável – com 12 cores
01 caixa de caneta hidrocor/hidrográfica – com 12 cores
04 pincéis – tamanhos variados - a escolha do aluno
01 pote de tinta PVA – 37ml – de cada cor : preto, branco, verde, azul, vermelho, laranja,
amarelo, marrom
OBS: O MATERIAL DE ARTE DEVERÁ SER ORGANIZADO EM UMA PASTA POLIONDA DE 5,5 CM.
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Material de Complementos de Matemática
01 régua transparente de 30 cm
01 esquadro médio de 45º
01 esquadro médio de 60º
01 transferidor
01 compasso escolar de qualidade
01 borracha grande e macia
01 lixa de unha
Lápis ou lapiseira com grafite B e HB.

Livro de Espanhol
Español Entérate – Volumen 4 – Fátima/Margareth/Silvia - Editora Saraiva - pode ser emprestado

Livros paradidáticos Português:
1. VIDAS SECAS – Graciliano Ramos – Record - pode ser de qualquer editora, desde que
seja o texto integral – usado em 2017
2. DONA CASMURRA E SEU TIGRÃO – Ivan Jaf – Coleção Descobrindo os clássicos – Ed.
Ática
3. QUARTO DE DESPEJO – Carolina Maria de Jesus – Ed. Ática

Livros paradidáticos de História:
MAUS - A HISTÓRIA DE UM SOBREVIVENTE – Art Spiegelman – Editora Companhia das Letras
- pode ser emprestado
* DISPONÍVEL NA INTERNET
Paradidáticos de Inglês:
GOODBYE, MS. PARKER – Telma Guimarães – Editora do Brasil- pode ser emprestado

Agenda escolar
As agendas serão personalizadas e o custo será de R$ 22,50,incluso no boleto de fevereiro de
2018.

Obs:
➢ A compra dos livros é de responsabilidade dos pais. Alertamos, no entanto, que os

livros adotados em anos anteriores, poderão ser emprestados.

