
 

 

 

  

ENSINO FUNDAMENTAL - 9º ANO   
Em 2023 o 9º ano do Ensino Fundamental adotará o Sistema Marista de Educação (SME) - O SME 
contempla os seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História, Geografia, Ensino Religioso e Arte.   
  
A compra do SME e Livro de Inglês serão realizadas pelo Colégio, por isso os valores estão inclusos nas 
mensalidades. O estudante receberá todo o material no Colégio, no início do ano letivo.  
  
LIVROS LITERÁRIOS 2023   
1º semestre         

• TELLES, Lygia Fagundes. Venha ver o pôr do sol e outros contos. 20. ed. São Paulo: Ática, 
2020.  (Coleção Lygia Fagundes Telles). ISBN: 9788508108015.   

• CARRASCOZA, João Anzanello. Aos 7 e aos 40. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2016. ISBN:  
9788556520302.  

• NESS, Patrick. O chamado do monstro. São Paulo: Ática, 2017. (Série Z). ISBN: 9788508147311.  
2º semestre         

• CHRISTIE, Agatha. Noite sem fim. Rio de Janeiro: Harper Collins Brasil, 2020. ISBN: 
9788595085480.  

• MÃE, Valter Hugo. O filho de mil homens. 2. ed. Rio de Janeiro: Biblioteca Azul, 2020. ISBN: 
9788525062536.   

• VIEIRA JUNIOR, Itamar. Torto arado. São Paulo: Todavia, 2022. ISBN: 9786580309313.   
  
PARADIDÁTICO EM LÍNGUA INGLESA PARA LEITURA E ATIVIDADES:     

• OBW: Third Edition 2 The Canterville Ghost Mp3 Pack, ISBN 9780194620642  
 
DICIONÁRIO INGLÊS/PORTUGUÊS (AQUISIÇÃO OPCIONAL)  
• DICIONÁRIO Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês: português-inglês inglês-português. 2nd 
ed. New York: Oxford University, 2009. 757 p. Com CD-ROM - Nova Ortografia. ISBN 9780994419507. OU 
edição mais atualizada.  
  
MINIDICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA (SUGESTÕES)   

• BUENO, Silveira. Dicionário da língua portuguesa. São Paulo: FTD, 2008. ISBN 9788532262561   

• PEQUENO Dicionário Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Moderna, 2015. ISBN 
9788516101473   

• ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. 2. ed. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 2010. 1312 p. ISBN 9788504011883. (Obra mais qualificada, com 
aproveitamento durante todo o ensino médio).  
  
MATERIAL ESCOLAR   

• Lápis, borracha, caneta azul, 01 régua de 30 cm   

• Lápis de cor  

• 07 cadernos (Português, Ciências, Geografia, História, Ensino Religioso, Língua Inglesa, Filosofia)  

• 01 jaleco branco de algodão, manga longa, para laboratório e 01 óculos de proteção (também 
será usado nos anos seguintes)   

• 01 grampeador  
  
MATERIAL ESCOLAR PARA O COMPONENTE DE MATEMÁTICA  

• 01 caderno universitário  

• 04 folhas de papel quadriculado (folha tipo papel almaço)  
OBSERVAÇÃO: eventualmente serão utilizados lápis de cor, papéis coloridos, tesoura, cola e etc.  
  

 
 



 

 

 
 
 
MATERIAL DE ARTE   
(Materiais que serão utilizados no dia-a-dia)  

• Lápis ou grafite de lapiseira HB (para realização de rascunhos e esboços);  

• Régua de 30cm;   

• Lápis 6B (para produção de desenho artístico);  

• Bloco de folhas A3 e A4 para desenho, de gramatura 224g (ou folhas com no mínimo 180g. 
Lembrando que é possível transformar a folha A3 em A4, cortando-a ao meio. Sugestão: marca Canson. É 
sempre interessante de ter na pasta, na mochila, algumas folhas brancas comuns tamanho A4 (folhas de 
ofício), para realizar possíveis rascunhos);  

• Régua de 30cm;  

• Borracha;  

• Tesoura sem ponta;  

• 1 caneta preta nanquim descartável com ponta 0.3 ou 0.5 (para realização de arte final, 
contornos, etc.).  

• Caixa de lápis de cor (pelo menos 12 cores, podendo ser aquarelável ou não).  

• Apontador.  
(Materiais que serão solicitados ao longo do ano)   

• Tintas guache coloridas ou cores neutras (preto e branco) + cores primárias (azul, vermelho e 
amarelo);  

• Pincéis tamanho médio e fino (numeração de tamanho a decidir de acordo com a preferência do 
estudante e de acordo com os tamanhos das folhas A4 e A3).  
Demais materiais específicos de produção artística serão solicitados com pelo menos uma semana de 
antecedência em sala de aula (estudantes podem dividir a compra de materiais).  
  
EDUCAÇÃO FÍSICA  

É obrigatório o uso do uniforme escolar para a prática da Educação Física, bem como o uso de 

tênis adequado às atividades aeróbicas e práticas desportivas.  
  
COMPRA DE LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS  

Os livros podem ser adquiridos:  
• pelo site www.apaginalivrarias.com.br, a partir do dia 15/12/2022, podem ser adquiridos os 
livros literários. Clique no menu Convênios, encontre Colégio Marista Champagnat, selecione a 
categoria, e insira o Token de Acesso MCHAMPAGNAT2023.  
• material de papelaria e livros literários podem ser adquiridos no Espaço Cultural, localizada no 
Prédio 41 (loja 03) da PUCRS. | Telefone: (51) 33154272 - Whats (51) 996200372 | Site: 
www.livespacocultural.com.br | Código: FUNDAM9  
  

 

http://www.apaginalivrarias.com.br/

