
 

 
 
 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – 9º ANO 
 
 
PARA USO DIÁRIO 
 

 Lápis, borracha, canetas esferográficas. 

 01 régua de 30 cm. 

 01 tesoura sem ponta. 

 01 compasso. 

 01 transferidor. 

 01 cola bastão. 

 02 canetas marcador de texto. 

 01 pasta de elástico simples para organização das produções textuais (pasta 
catálogo). 

 08 cadernos (para Língua Portuguesa, Ciências, Matemática, Geografia, História, 
Ensino Religioso, Filosofia e Língua Inglesa). 

 01 (ou mais, se desejar) pasta com envelopes plásticos para a organização dos 
materiais dos componentes curriculares, conforme Hábitos de Estudo. 

 01 pasta com envelopes plásticos para as aulas de laboratório (pasta catálogo, 
poderá ser usada a do ano anterior). 

 01 jaleco branco de algodão, manga longa, para laboratório (também será usado 
nos anos seguintes). Devidamente identificado com o nome do estudante. 

 
PARA USO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 01 tapete/esteira para realizar exercícios no chão. Ex.: tapete de Ioga. 

 01 faixa elástica aberta (120x14 cm) com a resistência leve ou moderada. (as 
cores e relações das resistências com os pesos podem variar de marca para 
marca). 

 
PARA USO EM ARTE 
 

• 03 jornais e/ou revistas. 

• 01 conjunto de canetinha.  

• 01 conjunto de lápis de cor aquarelável.  

• 01 caneta estilo nanquim (numeração 0,5 ou 1,0 – à escolha do estudante). 
 
 
ATENÇÃO 
 

 Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano 
anterior (pastas, tesoura, lápis de cor, régua etc.). 

 Manter consigo uma garrafa de água para uso individual. 

 Manter consigo um tubo de álcool gel 70% para uso individual. 

 O uso do uniforme completo é obrigatório, inclusive o uso de tênis ou sapato 
fechado, conforme descrito nos protocolos. Incluindo as aulas de Educação 
Física e Saídas de Estudos.  

 As indicações de leitura adotadas serão informadas no início de cada trimestre.  



 

 No Ambiente Virtual, são disponibilizados materiais complementares de apoio 
às aprendizagens dos estudantes. 

 
 

 
 
 
LIVROS DIDÁTICOS 
 

 
LÍNGUA INGLESA 
#Makers 4 – English 

on the move 
Editora Richmond 
Student's Book 1 

ISBN: 
9788516111885 

DICIONÁRIOS (SUGESTÕES) 
 

 Dicionário da Língua Portuguesa. Silveira 
Bueno Editora FTD. 

ISBN: 9788596002523 

 

• The Landmark Dictionary - 
English/Portuguese – 5ª Edição 

Hollaender, Arnon / Richmond - Editora 
Moderna. 

ISBN: 9788516094140 

 

 
SME – SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO – 9º ANO 

 

(Componentes: Arte, Ciências Naturais, Ensino Religioso, Geografia, História,  

Língua Portuguesa e Matemática) 

 
O Sistema Marista de Educação (SME), foi adotado nos Anos Finais em 2020, sendo composto por 
livros didáticos e plataforma interativa que trazem uma solução de ensino alinhada ao Projeto 
Educativo e às Matrizes Curriculares de Educação Básica do Brasil Marista.  Os livros são organizados 
por módulos e por capítulos e abrangem os seguintes componentes:   Arte, Ciências Naturais, Ensino 
Religioso, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática. Sua plataforma traz diversos 
recursos e ferramentas para potencializar o desempenho dos estudantes, tornando a experiência de 
navegação fluída e simples, enriquecendo as práticas de sala de aula, além de possibilitar o acesso 
remoto do material. No link abaixo, dispomos o módulo de apresentação que descreve os diferenciais 
desse sistema de forma mais detalhada. 
 
Módulo de apresentação do SME: acesse aqui 
 

Editora FTD: acesso ao site (código abaixo) 
 

 
 

O site www.ftdcomvoce.com.br estará aberto para acesso e compras das famílias a 
partir do dia 14/12/2020. A entrega do material será na residência informada pela 

família no momento do cadastro no site. 

 

https://maristasorgbr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/juliana_spilimbergo_maristas_org_br/EZtzTav06AhHnxH20YL2ul0BeeFMaRZr5GHGaZbq5PrKqQ?e=rMc3Os


 

“Educar é uma obra de amor” 
São Marcelino Champagnat 


