
 

 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 9º ANO 
 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

O Sistema Marista de Educação, o livro didático de 
Ensino Religioso e o English Play estão inclusos na 
mensalidade e os estudantes receberão no início do 
ano letivo, conforme dialogado com as famílias. 

 

LIVROS DE LITERATURA 

1º semestre 

• Harry Potter e a Pedra Filosofal – JK Rowling 

• Fernando Pessoa – Poesias – Editora L&PM Pocket 

2º semestre 

• Ensaio sobre a cegueira – José Saramago – Editora 

Companhia das Letras 

• Maus – Art Spiegelman – Editora Companhia das 

Letras 

 

VENDA DOS LIVROS 

Não haverá venda presencial no colégio, por isso, os 
livros literários podem ser adquiridos em qualquer 
livraria, plataformas digitais, bem como emprestados 
ou na biblioteca do colégio. Também poderão ser 
comprados de forma online, através do site 
ftdcomvoce.com.br. Para isso, é preciso fazer o 
cadastro e utilizar o cupom: FTD22RSMMI.  

O site da FTD estará disponível para compra a partir 
do dia 10/01/22. A entrega será no endereço 
informado pelo responsável de acordo com o 
cadastro feito no site, sem custo de frete. Para 
compras até dia 31/02/22 os responsáveis terão a 
possibilidade de parcelamento em até 10x. 

 

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR  

• 1 caderno de 200 folhas  
• 6 cadernos Universitários de 96 folhas 
• 1 dicionário de Língua Portuguesa de acordo com 
a reforma ortográfica 
 
MATEMÁTICA 

• 1 régua 

• 1 compasso 

• 1 transferidor 

• 1 esquadro 

 

ARTE 

• 1 caixa de lápis de cor 
• 1 caneta esferográfica preta 
• Sketchbook tamanho A4 
• 1 pasta com 10 plásticos 

LABORATÓRIO (Se houver retorno integral para as 

atividades presenciais) 

• 1 jaleco identificado 
  
OBSERVAÇÕES 

• No componente curricular de Arte, serão 
solicitados materiais ao longo ano, conforme a 
trajetória criativa da turma. Os materiais de 
Matemática, Arte e de Laboratório podem ser 
reutilizados de anos anteriores; 
• Cada estudante deverá portar diariamente sua 
squeeze (garrafa de água); 
• O uso do uniforme é obrigatório em todos os níveis 
de ensino. 
 
COLOQUE NA AGENDA 

• Início do ano letivo:  
Estudantes novos – 21/2 
Todos os estudantes – 22/2 
 

 


