
 
 

 

 

ELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 2021 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Livro: Língua Portuguesa-Diálogo em Gêneros. 9º ano. ISBN: 9788596002219 
Autores: Eliana Santos Brandão e Tereza Gordilho-2ª Edição 2016 - Editora FTD* 
 Minidicionário de Português (revisado conforme novo acordo ortográfico) 

1 caderno brochura (sem espiral) com 48 folhas para Produção Textual - pode 
continuar com o utilizado em 2019. 

 

LIVROS DE LITERATURA 

Procedimento das famílias para compra da $Árvore de Livros$: 

a) Acesse o site: www.arvore.com.br; 
b) Clique em “ENTRAR” e no campo login, insira o e-mail do estudante @soulasalle para cadastro; 
c) Em seguida, insira a senha padrão “arvore12345”; 
d) Proceda o pagamento do valor de R$60,00 parcelado no cartão em 10x ou boleto bancário; 
e) Após o primeiro acesso, é recomendada a alteração da senha padrão para uma senha pessoal 

* Alunos novos poderão realizar a compra a partir de 8 de fevereiro 

Obs: Será solicitado 1(um) livro impresso por trimestre de leitura. 

 

HISTÓRIA 

 Livro: História, Sociedade, Cidadania:ISBN: 9788596020619 
Autor: Alfredo Boulos Jr. Editora FTD* 

 
GEOGRAFIA 

 Livro: Panoramas Geografia: 9º ano- Autores: Marcelo Morais Paula; Maria Angela 
Gomez Rama; Denise Cristina Cristov Pinesso -1ª Edição 2019/ Editora FTD* 

 

MATEMÁTICA 

 Livro: Projeto Athos: 9º ano- A Conquista - Autores: Giovanni, Castrucci e Giovanni 

Jr.– 1ª Edição 2017/ Editora FTD* 

 
LÍNGUA INGLESA 
Livro: Stopwatch 5. Ed Richmond. 9º ano  ISBN:9788516109103 

 
ARTES 

 1 caixa de lápis de 24 cores 

 Estojo de canetas hidrocor ponta 
grossa 12 cores 
2 tubos de cola líquida grande 
1 caneta roller preta 

 1 caneta para retroprojetor preta 
 Borracha para desenho 
 Lápis grafite 

 Régua 
 Tesoura sem ponta de bom corte 

Obs: Outros materiais serão solicitados ao longo do ano de acordo com a necessidade dos 

projetos. 

MATERIAL INDIVIDUAL 

 Caderno ou fichário para cada disciplina 
 

 

 

 

 

 

 

Cada estudante deve portar diariamente sua agenda escolar, bem como sua 

carteira de identificação estudantil. 

OBSERVAÇÃO: 

Em função de parceria firmada com a Rede La Salle, a Editora FTD, contará com serviço on-line para vendas 

de livros. Para a compra deverão acessar o site https://ftdcomvoce.com.br/, faça o cadastro e utilize o 

código:FTD21RSLLE(cupom único gerado para cada escola, válido a partir do dia 15/12/2020). Os livros da FTD 

serão entregues em casa. 


