
  

 

 
 
 

 
ENSINO FUNDAMENTAL – 9º ANO 

 

PARA USO DIÁRIO E INDIVIDUAL: 
 

• Lápis, borracha, canetas esferográficas 

• 01 régua de 30cm 

• 01 tesoura sem ponta 

• 01 compasso 

• 01 transferidor 

• 01 cola bastão 

• 02 canetas marca-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 de Ciências (pasta catálogo, 
poderá ser usada a do ano anterior) 

• 01 bloco de papel milimetrado tamanho A4, para uso em matemática 

• 01 jaleco branco de algodão, manga longa, para laboratório (pode ser o mesmo utilizado 
nos anos anteriores). Devidamente identificado, de preferência com o nome bordado. 

 
 

PARA USO EM ARTE: 
 
• 01 caneta permanente preta 

• 01 lápis 6B 

• 01 cola bastão 

• 10 jornais e/ou revistas 

• 01 conjunto de lápis de cor 

• 01 conjunto de canetinhas 

• 01 borracha 

• 01 régua de 30cm 

• 01 caneta nanquim 

• 01 tesoura sem ponta 

Obs.: Os demais materiais serão disponibilizados em aula pela escola. 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

• Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano anterior 

(pastas, tesoura, lápis de cor, régua etc.). 

• Trazer uma garrafa de água para uso individual. 

• É obrigatório o uso do uniforme completo, também nas aulas de Educação Física e em 

Saídas de Estudos.  

 



  

 

 

 

 

• No Marista Virtual 3.0 são disponibilizados materiais complementares de apoio às 

aprendizagens dos estudantes. 

• Poderão ser solicitados materiais complementares durante o ano letivo, dependendo das 

atividades desenvolvidas. 

 
 
 
LIVROS DIDÁTICOS: 
 

LÍNGUA INGLESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Makers 4 – English on the move 
Editora Richmond 
Student's Book 1 

ISBN: 9788516111885 
 

https://www.listaescola.vivalivro.com.br/ 

Voucher: MROSARIO2023 
 

DICIONÁRIOS (SUGESTÕES) 
 

•Minidicionário 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 – 6º ANO 

(Componentes Curriculares: Arte, Ciências Naturais, Ensino Religioso, Geografia, História, 
Língua Portuguesa e Matemática) 

 
Editora FTD: desconto exclusivo no site, utilizando o seguinte código: 13073 

 
A loja Online compre.ftd.com.br estará aberta para acesso e compras das famílias a partir do 
dia 19/12/2022. A entrega do material será na residência informada pela família no momento 
do cadastro no site. 

 

LIVROS DE LITERATURA: 

 

O Marista Rosário investe em literatura através do Programa Formação de Leitores e, por isso, 
indica leituras obrigatórias por semestre. Essas leituras serão disponibilizadas por circular e no 
Tá no Guia no início de cada semestre.  

 

https://www.listaescola.vivalivro.com.br/

