
Lista de Materiais 2023 

9º Ano -  Ensino Fundamental – Anos Finais 
 
 
 

 

 
 

ARTE (USO INDIVIDUAL) 
1 bloco de papel para desenho A4 180g ou superior; 
1 caneta hidrográfica preta (ponta grossa); 
1 pasta catálogo A4 com 40 plásticos; 
1 caderno peq. 48 fls; 
1 tela para pintura em algodão - 30X30 cm; 
1 avental, para ser utilizada nas aulas de Artes (reutilizar o de 
2021); 
1 conjunto de aquarela em pastilha linha escolar; 
1 toalha de mão ou pano de limpeza para usar com a aquarela. 
 
EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA 
•   FRAIMAN, Leo; PROJETO DE VIDA E ATITUDE 
EMPREENDEDORA: 9º ANO - Editora: FTD - 2020 – 2ª Edição 
ISBN: 7908439311298       
         
•   Programa Oficina das Finanças na Escola, Volume 9. 
LIGOCKI, Carolina Simões; IUNES, Silvana Maria Silva.  
Editora: Oficina (FTD) - 2018 – 2ª edição 
ISBN:978-85-68651-37-7            
     
ENSINO RELIGIOSO 
•   HERRERA, Humberto; CAMINHAR JUNTOS – 9º ANO 
Editora: SM - 2022 - 2ª edição 
ISBN:  9788541827874              
 
GEOGRAFIA 
•   SAMPAIO, Fernando dos Santos 
GEOGRAFIA – GERAÇÃO ALPHA - 9º ANO 
Editora: SM -  2019 – 3ª edição 
ISBN: 9788541823333                
 
HISTÓRIA 
•   BOULOS, Alfredo Junior. HISTÓRIA, SOCIEDADE E CIDADANIA 
– 9º ANO - Editora: FTD - 2022 – 5ª edição 
ISBN: 9788596037235              
 
INGLÊS 
Cambridge 
•   Own it! Level 4 Student's Book with Practice Extra 
9781108772587 
•   Own it! Level 4 Workbook with e-book 
9781009043540 
 
 
 
 

 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
•   PASSOS, Daniela Oliveira 
CONVERGÊNCIAS PORTUGUÊS – 9º ANO 
Editora: SM - 2019 – 2ª edição 
ISBN: 9788541821728       
        
MATEMÁTICA 
•   GIOVANNI, José Ruy; JUNIOR, José Ruy Giovanni; CASTRUCCI, 
Benedicto. A Conquista da Matemática – 9º ANO - Editora: FTD - 
2022 – 5ª edição 
 ISBN: 9788596037341                
 
PRODUÇÃO TEXTUAL/PROJETO LITERÁRIO 
1 pasta catálogo transparente com 60 plásticos, para organizar 
as produções textuais e as fichas literárias. 
Os livros paradidáticos serão pedidos no início de cada 
trimestre.  
 
QUÍMICA/FÍSICA/BIOLOGIA 
Os professores trabalharão com textos e fichas próprios.  
 
ITENS PESSOAIS 
Recomendável o uso de lancheira térmica, para transportar o 
lanche diário; 
Obrigatório o uso de garrafa térmica, para beber água; 
 
OBSERVAÇÕES 
•   OS LIVROS PARADIDÁTICOS QUE FOREM NECESSÁRIOS NO 
DECORRER DOS PROJETOS, SERÃO SOLICITADOS 
POSTERIORMENTE AOS RESPONSÁVEIS. 
•   Solicitamos que mantenham os cadernos com as quantidades 
de folhas indicadas, para prevenir o aumento de peso nas 
mochilas. 
•   Sugerimos que todos os livros e cadernos sejam encapados 
com plástico transparente (incolor), e etiquetas sob o plástico; 
•   Todos os itens deverão estar identificados com o nome do 
estudante (não há necessidade de inserir a turma).  
•   Poderão ser solicitados ao longo do ano: alimentos para 
realização de práticas culinárias, ilustrações ou objetos para 
projetos pedagógicos, livros de literatura, revistas, rótulos, 
embalagens e taxas para eventos culturais e atividades externas. 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
OUTROS MATERIAIS (Material para uso pessoal)         
1 Caderno de 200 fls, para Língua Portuguesa; 
1 Caderno de 200 fls, para Matemática 1;  
1 Caderno de 96 fls, para Inglês; 
1 Caderno de 96 fls, para dividir as disciplinas de História e 
Geografia;  
1 Caderno de 96 fls, para dividir as disciplinas de Física e Ensino 
Religioso; 
1 Caderno de 96 fls, para dividir as disciplinas de Redação e 
Empreendedorismo e Projeto de vida; 
1 Caderno de 96 fls, para dividir as disciplinas de Química e 
Biologia; 
1 tesoura sem ponta (gravar nome e sobrenome); 
1 compasso, 1 transferidor, 1 par de esquadros; 
1 caixa de lápis de cor aquarelável; 
1 estojo de hidrocor; 
1 lápis; 
1 borracha; 

 
 
 
 
 
1 apontador; 
1 vidro de cola pequeno; 
Caneta azul, preta e vermelha, lapiseira e régua. 
1 jaleco de brim branco de mangas longas, com identificação, 
para atividades no laboratório de Ciências. 
 
COMPRA DE LIVROS – LOJAS VIRTUAIS 
Para compras SM Direto, acesse o portal por meio do link: 
https://www.smdireto.com.br e inclua o voucher: 41009F29; 
Para compras FTD, acesse o portal por meio do link: 
https://compre.ftd.com.br  e utilize o código da escola 17476. 
 
COMPRA DE LIVROS – COLÉGIO ABEL 
•   Para compras Cambridge, os livros serão comercializados no 
Colégio La Salle Abel, por Plantão de Vendas, na portaria da Rua 
Mário Alves entre os dias 02/01/2023 e 31/01/2023. 

 
 
UNIFORME ESCOLAR 
Recomenda-se que todo o uniforme seja identificado com o nome do estudante, conforme Manual da Família (incluindo as roupas 
reservas). O tênis deverá ser nas cores preta, branca ou azul-marinho e sem detalhes coloridos e as meias deverão seguir o mesmo 
padrão. 
Orientações: https://bit.ly/ManualdeUniforme  
Pontos de venda autorizados: 
•  Papelaria Enfoque 
•  Papelaria e Livraria Santa Rosa  
Loja online: www.lojapluriforme.com.br/rede-la-salle  
 
INÍCIO DAS AULAS 
• Estudantes novos com responsável (is): 03 de fevereiro, conforme programação, que será divulgada em janeiro, nas redes sociais 
oficiais e site do colégio; 
• Todos os estudantes: 06 de fevereiro de 2023. 
 
REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS 
A primeira reunião com os responsáveis dos estudantes do 9° ano acontecerá no dia 04/02/2023, sábado, conforme previsto em 
calendário escolar. 
Local: entrada pela portaria da Mário Alves, Teatro. 
8º e 9º anos - Horário: 10h às 11h30.  
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