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Material de uso diário: 

 Agenda escolar (será fornecida pela escola na 1ª semana de aula) 

 1 caderno para cada componente curricular (podendo ser caderno com divisórias)  

 1 pasta com sacos plásticos  

 Lápis, borracha, canetas, régua, tesoura e cola  

 Lápis de cor  

 Dicionários sugeridos:  
Pequeno Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 2015. Editora Moderna 
(Inclui versão digital)  
The Landmark Dictionary + app. 5ª edição. Editora Richmond  
Dicionário Santillana + app. 4ª edição. Editora Santillana  

 Uniforme adequado à prática esportiva nas aulas de Educação Física, conforme Guia 
do Estudante.  
 

Livros Didáticos:  

Área de Linguagens e Códigos:  

 Linguagens e Códigos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Assunção. 
Livro sob medida. Editora Moderna. * 

 LANE, Alastair. Stopwatch level 4 - Student's Book & Workbook. Cidade do México: 
Richmond, 2016. * 
 
Área de Matemática:  

 Matemática do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Assunção. Livro 
sob medida. Editora Moderna. *  
 
Área de Ciências da Natureza:  

 Ciências da Natureza do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Assunção. 
Livro sob medida. Editora Moderna. *  
 
Área de Ciências Humanas:  

 Ciências Humanas do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Assunção. 
Livro sob medida. Editora Moderna.* 
 

Continua no verso. 

 
  



 

Outros materiais - Área de Linguagens e Códigos:  

 Pacote com 50 folhas pautadas, tamanho A4, para produção textual. 

 Material de uso pessoal, o estudante deve trazer a cada aula de Arte:  
1 caderno de desenho;  
Canetinha ou canetão;  
1 régua;  
1 caneta de ponta fina (para contorno);  
Lápis 2B (grafite macio para desenho) e lápis 6B;  
Apontador e borracha macia.  
Lembramos que ao longo do ano, conforme as atividades práticas são 
realizadas serão solicitados alguns materiais adicionais.  

 

 Projeto de Literatura Juvenil: no início do ano letivo, as leituras de Língua Portuguesa 
e Inglesa serão disponibilizadas no site. 

 
Outros materiais - Área de Ciências da Natureza:   

 1 jaleco 
 

Observações: O uso do uniforme completo é obrigatório, importante identificar todas as 
peças.  
 
*Livros presentes na Lista de 2018 
 


