
 

ENSINO FUNDAMENTAL - 9º ANO 

 

Livros Didáticos: Sistema Marista de Educação 9º ano – para os componentes de Matemática, Língua 

Portuguesa, Arte, Geografia, História, Ciências e Ensino Religioso. 

 

Língua Inglesa: Like Us 4 – Susan Banman Sileci e Patrick Jakson/ 9º ano. Editora FTD, 2017 

 
Seguem as orientações para a aquisição dos livros da Editora FTD na Loja Virtual: 
Acessar o site ftdcomvoce.com.br, fazer o cadastro e utilizar o código de acesso FTD21RSSMS (código 
único para cada escola) que destinará para a aquisição dos materiais solicitados pelo Colégio Marista 
Medianeira. O material será entregue no endereço informado pelo responsável de acordo com o 
cadastro feito no site. 
O site estará disponível para compra a partir do dia 14/12/2020. 
A venda do material didático acontecerá somente de forma online, conforme orientação acima. 
 
Projeto Literário: No ano de 2021 o colégio continuará adotando a plataforma Árvore de Livros, sem 

custo para as famílias. A plataforma Árvore Livros, oferece mais de 30 mil títulos que vão de clássicos 

da literatura a best sellers. Queremos que os estudantes leiam cada vez mais, por isso, a nossa 

solução vai além da sala de aula e pode ser acessada pelo computador, tablet ou smartphone. O 

acervo também passa pela classificação de especialistas para garantir que o conteúdo acessado seja 

adequado ao ano escolar dos estudantes. 

O objetivo será potencializar ainda mais as competências leitora e escritora dos estudantes além de 

ofertar aos mesmos diversos materiais de pesquisa e de aprofundamento nas quatro áreas do 

conhecimento. Mais informações em https://www.arvoredelivros.com.br/login. 

Material escolar  

 Uso individual 
Estojo com:  

• Lápis 

• Borracha 

• caneta azul ou preta 

• cola 

• tesoura pequena sem ponta 

• apontador 

• uma caixa de lápis de cor 

• régua de 30 cm 

• uma calculadora simples 

• transferidor 

• compasso 

• esquadro 

Cadernos: 
• 05 cadernos universitários de 96 folhas (serão 

distribuídos para os componentes conforme a 
organização de cada estudante)  

 

 

OBSERVAÇÕES: 

• - Todo material deverá estar identificado com 

o nome e a turma do aluno. 

• - O uso da agenda escolar e do uniforme é 
diário e obrigatório. 

• - O uniforme deverá ser encomendado com 
antecedência. Disponível na Manri Confecções 
– Rua Pedro Álvares Cabral, 832 – Fone 3321 
0000; Lojas Clanel – Rua Pedro Álvares Cabral, 
20 - Fone 3321 5274; e Mafini Confecções - Av. 
Presidente Vargas, 145 - Centro, Fone 3321 
4798. 

• a) Os fornecedores também disponibilizam 
bermudas e leggings para a Educação Física, 
que também é obrigatório. 

• b) Uso de calça jeans é permitido somente a 
partir do 6º ano. 

 

https://www.arvoredelivros.com.br/login

