
 

 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 9º ANO - 2023 
 
 

LIVROS DIDÁTICOS 
Os livros didáticos serão comercializados exclusivamente na plataforma da Editora FTD. 

 
SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO - SME 

Artes, Ciências, Ensino Religioso, Geografia, História, Matemática e Língua Portuguesa 

 

LÍNGUA INGLESA:   
LIKE US - LEVEL 4 - 9º ANO (2ND EDITION) 
Autores: Patrick Jackson (Autor), Susan Banman Sileci (Autor) 
 
LIVROS LITERÁRIOS:  
Poe em preto & branco - Autores: Edgar Allan Poe (Autor), Xavier Besse (Ilustrador), Luiz Antonio Aguiar 
(Tradutor), Xavier Besse (Adaptador) – Editora FTD 
Peso de papel – Meg Haston – Trad. Luisa Geisler – FTD 
A Metamorfose e outras narrativas – Franz Kafka – Trd. Luís S. Krausz – Editora FTD 
Os Fanzineiros – Breno Fernandes Pereira – Editora FTD 
 

        
                  

MATERIAIS COMPLEMENTARES 

LÍNGUA PORTUGUESA  
- 1 caderno para Língua Portuguesa (exclusivo). 

- 1 caderno de 96 folhas para Redação (exclusivo). 

- 1 dicionário de Língua Portuguesa (pode ser o mesmo utilizado nos anos anteriores). 

MATEMÁTICA 
régua – transferidor – calculadora científica – caderno – dado – fita métrica – compasso - 1 caderno 
pequeno para registro de resumos e fórmulas (pode ser do ano anterior) 
 
LÍNGUA INGLESA:   
1 Dicionário Escolar - bilíngue 
 
 
 
 
 

https://portal.ftd.com.br/detalhes/?id=7968
https://portal.ftd.com.br/detalhes/?id=7968
https://portal.ftd.com.br/detalhes/?id=5755
https://portal.ftd.com.br/detalhes/?id=5755
https://portal.ftd.com.br/detalhes/?id=5755
https://portal.ftd.com.br/detalhes/?id=5755
https://portal.ftd.com.br/detalhes/?id=5755


 

 

 
 
 
 
 
 
CIÊNCIAS NATURAIS 
- 1 jaleco para o Laboratório de Química (especificações de material e modelo disponíveis nas empresas 
autorizadas a confeccionar os uniformes) 
 
GEOGRAFIA 
- 1 caderno de 200 fls exclusivo para este componente 
 
HISTÓRIA 
- 1 caderno de 200 fls exclusivo para este componente 
- Lápis de cor 
- Canetas – lápis - borracha 
 
FILOSOFIA: Não será adotado livro didático. Serão utilizados materiais como cola bastão, tesoura, lápis 
colorido, lápis, caneta azul ou preta, 1 caderno para anotações. Caneta esferográfica preta para 
desenvolvimento das avaliações.  
 
ENSINO RELIGIOSO 
Os materiais listados abaixo serão solicitados no decorrer do ano, com uma semana de antecedência. 
Devem estar identificados com o nome do estudante. 
 
1 caderno pequeno de 50 folhas, ou menos 

1 marcador de texto 

1 cx de lápis de cor 

1 cx de giz de cera 

1 estojo de canetinhas hidrocores 

1 folha de papel gramatura 180g/m², tamanho A3 cor branca 

05 folhas de papel 60kg (gramatura 180g/m²) tamanho A4, na cor preta 

10 folhas de papel 60kg (gramatura 180g/m²) tamanho A4, na cor branca 

1 régua de 30 cm, de material firme, como: plástico, acrílico, metal ou madeira 

 

 
ARTE: Lápis 6B e giz carvão - 1 caderno para ser compartilhado com Ensino Religioso. Revistas para 
recorte. 
Outros materiais serão solicitados durante o ano.  
 
- As atividades com os livros didáticos iniciarão na segunda semana de março portanto, todos os 
estudantes já deverão ter o material nesta data. 
 
- Início do ano letivo: 13/2/2023 


