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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2022

MATERIAIS QUE OS ALUNOS DEVERÃO TER EM SUA PASTA PARA TODAS AS DISCIPLINAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 caixa de lápis de cor
1 conjunto de hidrocor
1 régua 30 cm
1 tesoura escolar sem ponta
1 borracha
1 tubos de cola 90 gramas
1 apontador
Canetas esferográficas (azul / preta/ vermelha)
3 canetas coloridas
1 caneta permanente preta 2.0
Lápis preto ou lapiseira 0,7
1 estojo de tinta aquarela
2 canetas marca texto
1 pasta com 50 sacos plásticos tamanho ofício

OBSERVAÇÕES:

-

Favor identificar todo o material com o nome e ano do aluno.
Não será permitida a utilização de pasta-fichário.
cada caderno pode ser utilizado para mais de uma disciplina.

MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL ARTE
Os materiais de arte serão solicitados
no decorrer dos trimestres.

LÍNGUA PORTUGUESA
* Panoramas – livro texto – 9ºano
Autores: Cristina Hulle; Angélica Alves Prado Demosi - 1º edição, FTD, 2019
•
Panoramas – caderno de atividades – 9º ano
· 1 caderno universitário 96 folhas
· 1 Dicionário atualizado- Sugestões: Luft, Aurélio, Houaiss. ·
1 Bloco de post-it (qualquer cor)

LÍNGUA INGLESA

*Like Us: Volume – 4

Autores: Susan Banman Sileci;
Patrick Jackson 1. – ed. São PauloSTANDFOR2º edição FTD, 2021
*1 caderno pequeno ou divisória de
outro caderno.
*Dicionário Português/Inglês

HISTÓRIA
* História – Sociedade e Cidadania

MATEMÁTICA
* Panoramas –livro texto - 9º ano Autor: Joamir Souza 1º edição Editora: FTD, 2019
* Panoramas – caderno de atividades – 9º ano
Autor: Joamir Souza 1º edição Editora: FTD, 2019
• 1 caderno universitário 96 folhas
• 1 bloco para rascunho

●

BIOLOGIA/QUÍMICA/FÍSICA
Panoramas Ciências – livro texto– 9º ano Autor: Leandro Godoy

– 9ºano (livro texto, Edição 2018 de

•

1 caderno pequeno ou divisória de outro caderno.

acordo com a BNCC)

•

Caderno universitário 96 folhas (aulas teóricas)

Autor: Alfredo Boulos Júnior

•

Jaleco branco com manga longa e com nome bordado

Editora: FTD

•

Lupa manual

* 1 caderno universitário - 96 folhas

FTD, 2019

Observação: Ao logo dos trimestres serão solicitados materiais para as aulas práticas
laboratoriais.

• 1

•

REDAÇÃO
pasta com 50 sacos
plásticos tamanho ofício.

•

ENSINO RELIGIOSO
1 caderno pequeno de 48
folhas.

GEOGRAFIA
Projeto Panoramas – Geografia 9ºano (livro texto)
Autor: Marcelo Moraes/Angela Rama/Denise Pinesso

•

LITERATURA
As obras solicitadas para leitura serão
informadas trimestralmente aos alunos e
responsáveis.

•

●
FTD, 2019

PROJETO DE VIDA

1 caderno pequeno 48 folhas ou
divisória de outro caderno.

1 caderno universitário– 96 folhas

GEOMETRIA
•
Desenho Geométrico: Caderno de atividades – Volume 4
Autor: José Ruy Giovanni ...[et al.] - 2º edição FTD, 2021.
•
Compasso, régua e transferidor ·
•
1 caderno universitário– 96 folhas

FILOSOFIA
1 caderno pequeno 48 folhas.
1 bloco de Post-it.

OBSERVAÇÕES:
1- Os livros começarão a ser utilizados a partir de 04/04/2022. Vendas no site da FTD disponíveis a partir de 10/01/2022.
2- Os livros de literatura e paradidáticos deverão ser adquiridos individualmente e em tempo hábil previsto pela Escola.
A aquisição individual tem como objetivo proporcionar ao aluno o tempo adequado para realizar a leitura, aprofundar
o assunto e desenvolver as atividades com maior qualidade.
3- Materiais alternativos para uso em aulas práticas serão solicitados ao longo do ano.
OS MATERIAIS PODEM SER ENCONTRADOS:

Livraria Plimque - Av. Teresópolis, 2908/Teresópolis - Tel. 3336-8289/3336-1740

Acesse o QR Code e veja como realizar a compra pelo
site https://ftdcomvoce.com.br.

