
LISTA DE MATERIAIS - 2023
9º ano do Ensino Fundamental

MATERIAIS DIDÁTICOS

Para as aulas de Arte

❏ 1 caderno de folha pautada para anotações

Laboratório de Ciências

❏ 01 Jaleco de algodão branco com manga longa

❏ 01 óculos de proteção

Observação: será comunicado com antecedência o dia da aula em que esse material

será utilizado.

LIVROS DIDÁTICOS

❏ Sistema Bernoulli
★ 9º ano do Ensino Fundamental – 2023 - 8 apostilas no ano, entregues na escola,

dos seguintes componentes curriculares: L. Portuguesa, Matemática, Ciências,

História e Geografia.
➔ Os livros poderão ser adquiridos através da Loja Virtual: https://bookfairbrasil.com/ Senha

de acesso: somoslasallecanoas . Acesse aqui orientações importantes para a compra:

Comunicado - Descontos e frete e Passo a passo - Como Comprar .

https://bookfairbrasil.com/
https://drive.google.com/file/d/1dFuJ7weixWXKPFYn3wqyDEhX2OppKH2q/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1dNBpyMH06j6DeHePZGbLgPQV0pbROWWV/view?usp=share_link
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❏ Língua Inglesa, editora Cambridge:

★ Eyes Open Level 4 Student's Book - ISBN 9781107467804
★ Eyes Open Level 4 Workbook with Online Practice - ISBN 9781107467828

➔ Comercialização dos livros de inglês e uniformes na La Salle Store (loja de
uniformes da Escola), em até 10 parcelas (valor mínimo de R $20,00), no cartão
de crédito (ver bandeiras autorizadas), para compras realizadas até janeiro/2023.

IMPORTANTE:

★ Favor identificar com o nome do estudante todos os materiais.

★ Para fins de organização do estudante não indicamos o uso de fichário.

★ O uso do uniforme escolar é obrigatório.

★ Início das aulas:
13/02/2023 - alunos novos - Salão de Atos, 7h30min / 13h30min.
14/02/2023 - todos os alunos matriculados - Salas de aula.

★ Reunião do professor regente com as famílias: 16/02/2023, 19h30min, sala
de aula.

ATENÇÃO!

Para o pleno desenvolvimento do trabalho pedagógico orientamos que não
sejam adquiridos livros usados de outros anos. Destacamos que os materiais são
consumíveis e anualmente atualizados. Os recursos tecnológicos e objetos de estudo
online oferecidos pelas editoras somente serão acessados através da aquisição do
material da edição de 2023. Contamos com a compreensão e parceria das famílias.


