Santa Gema

9º ano - Ensino Fundamental II
MATERIAL DE USO GERAL
Caneta esferográfica (azul, preta, verde e vermelha)
Lápis e borracha
Caneta hidrográfica escrita fina 0,4 mm cor preta
Caixa de caneta hidrocor
Caixa de lápis de cor
Cola tipo bastão e cola líquida

Tesoura sem ponta (nome gravado)
Calculadora simples
Régua de 30 cm (com nome gravado)
Jaleco branco de algodão manga longa (identificado com o nome no
bolso - uso obrigatório nas aulas de Biologia, Física e Química)
Agenda 2018 à escolha da família

* Os alunos que optarem por usar a Agenda Personalizada da Rede Passionista de Educação, deverão adquiri-la na Tesouraria do colégio.
Valor da agenda R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
PORTUGUÊS ...........................................................................................................................................
1 caderno universitário de 100 folhas
Português 9º ano - Araribá Plus - 4ª edição - Editora Moderna
Dicionário da Língua Portuguesa - uso obrigatório, a escolha da família.
Sugerimos para compra: Minidicionário da Língua Portuguesa - Silveira Bueno - Editora FTD



PARADIDÁTICOS:

1. Missa do galo e outros contos de machado de Assis – Adaptação em quadrinhos Francisco Vilachã- Editora do Brasil
2. Câmera na mão, o Guarani no coração - Moacyr Silva - Série: Descobrindo os clássicos - Editora Ática
3. Dona Casmurra e seu Tigrão - Ivan Jaf - Série: Descobrindo os clássicos - Editora Ática
4. A Droga da Amizade - Pedro Bandeira - Moderna
5. O mistério da Casa Verde - Moacyr Scliar – Ática
6. Os miseráveis – Victor Hugo – FTD – Tradução e adaptação: Antonio Carlos Viana
PRODUÇÃO TEXTUAL .............................................................................................................................
Oficina de Redação 9 - 5ª Edição - Leila Lauar Sarmento - Editora Moderna
1 caderno de 100 folhas e 1 pasta catálogo com plásticos




INGLÊS ....................................................................................................................................................
Metro 3 - Student Book &Workbook with Online Homework and Smartphone Activities - Oxford University Press
Dicionário - A escolha da família
Sugerimos para compra: Dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros - Inglês-Português/Português-Inglês – Oxford University Press
ESPANHOL ..............................................................................................................................................
1 caderno universitário de 50 folhas
Acentos del español 4 - Arancha Pablos Zúñiga - Edelvives
Dicionário Santillana para Estudantes - Espanhol-Português / Português-Espanhol - Editora Santillana - 4ª edição
PARADIDÁTICO: El señor de Alfoz (NIVEL 2) - María Luisa Rodríguez Sordo - Colección Leer en español - Santillana
HISTÓRIA ................................................................................................................................................
1 caderno universitário de 100 folhas
Araribá Plus - História 9 - Editora Moderna





GEOGRAFIA .....................................................................................................................



1 caderno universitário de 100 folhas
Projeto UNIVERSOS - Geografia - Ensino Fundamental - 9º ano - 2ª edição - Edições SM
MATEMÁTICA ..........................................................................................................................................
1 caderno universitário com 50 folhas
Jornadas.mat 9 - Fausto Arnaud Sampaio - Editora Saraiva (Com acesso ao aplicativo Plürall)
Bloco de desenho branco A3 140 gramas



DESENHO GEOMÉTRICO .........................................................................................................................
1 caderno universitário com 50 folhas
1 transferidor de meia volta com uma única escala
1 par de esquadros (90º, 60º e 30º); (90º, 45º e 45º)
1 compasso de metal com ponta
1 caixa com grafites para o compasso
1 lixa de unha
1 pasta com elástico tamanho ½ ofício



CIÊNCIAS (FÍSICA & QUÍMICA) ...............................................................................................................
1 caderno universitário de 100 folhas
1 jaleco branco de algodão manga longa identificado com o nome do educando no bolso
Ciências – Química e Física – Armênio Uzunian - Ernesto Birner - Marlon Wrublewski - Editora Harbra



ENSINO RELIGIOSO ................................................................................................................................
1 caderno de 50 folhas
Crescer com alegria e fé 9 - Ednilce Duran e Glair Arruda - Editora FTD



FILOSOFIA ...............................................................................................................................................
Encontro com a Filosofia 9 - Ricardo Melani - Editora Moderna
ARTE .......................................................................................................................................................
1 estojo de lápis aquarelável (12 cores)
1 caixa de giz pastel
1 caixa de lápis de cor
1 caixa de giz de cera
1 rolo de fita adesiva larga
1 bloco de desenho branco A4 140 gramas
1 bloco de color set colorido A3 120gramas- 24 folhas
1 bloco de color set colorido A4 120gramas- 24 folhas
1 caixa de massa adesiva para fixação de papéis
2 refis finos de cola quente
1 pacote de pano tipo multiuso
1 fita adesiva dupla face 12mmx30m





Observação: Materiais mais específicos serão pedidos, com antecedência, no decorrer do ano letivo.
CADERNOS DIGITAIS INTELIGENTES – QMÁGICO .................................................................................
Para todas as disciplinas. Seu uso é individual e intransferível.
O cartão de acesso será vendido na Tesouraria do colégio no princípio do ano letivo.
Valor: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).
PROGRAMA MENTEINOVADORA – MINDLAB .........................................................................................
Programa MenteInovadora 2.0 - Plataforma gamificada exclusiva e Livros Digitais.
Venda efetuada, diretamente pela Mind Lab aos pais, através de código de acesso, no momento da ativação da Experiência Digital.
O código e as orientações serão fornecidos no início das aulas, para acesso e pagamento.
Valor R$ 180,00
Forma de pagamento: cartão de crédito, com parcelamento em até 12x sem juros.
UNIFORME
É de uso obrigatório em todas as atividades promovidas pelo colégio. Em dias de frio, poderá ser utilizado outro agasalho por baixo do blusão do
colégio, nas cores azul, vermelha ou branca.
Locais de compra:
UNILINEA CONFECÇÕES - Rua Marques, 82 - Sta. Inês - (11) 2204-5584 - unilinea@uol.com.br
FAZARTE - Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 2744 - (11) 4323-3446 / 2994-0298 - fazarteconfec@uol.com.br
MATERIAL QUE SERÁ FORNECIDO AO ALUNO EM 2018
Carteirinha Escolar / Materiais impressos / Bloco Personalizado
ATENÇÃO!
 Tanto os materiais, quanto o uniforme, deverão estar devidamente identificados para evitar transtornos futuros.
 Cabe ao aluno a responsabilidade de cuidar do seu material, visto que o colégio não se responsabiliza pela perda, danos ou extravio de objetos
pessoais e de valor.
 Para quem preferir organizar-se melhor com armários pessoais, acesse ao site: www.globalbox.com.br e alugue o seu.
VENDA DE LIVROS NO COLÉGIO:
DISTRIBUIDORA LOYOLA - Venda de material de papelaria, livros didáticos e paradidáticos.
Plantão de vendas no colégio: De 18 a 23/12/2017 e de 10/01 a 20/02/2018
De 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h30 / Sábados, das 8h às 11h30

