
 

Ensino Fundamental – 9º ANO 
 

Lista de Livros e Material Escolar – 2018 
 

Gramática Fundamental 9 – 9788516106324 

Douglas Tufano – Editora Moderna 

 Criatividade - "Todos os textos" - Uma proposta de produção textual a partir de gêneros e projetos – 
9º ano  
Edição Reformulada (conforme novo acordo ortográfico) – 978-85-357-19949 
William Roberto Cereja / Thereza Cochar Magalhães – Editora Atual 

 Livros Paradidáticos 
1º Bimestre – Viagem ao centro da terra – 978- 85-08-14553-9– Júlio Verne – Editora Ática. 

2º Bimestre – O escaravelho de ouro e outras histórias – 978-85-08-04522-8 – Edgar Allan Poe – Editora Ática 
3º Bimestre – Um estudo vermelho – 978-85-08-16192-8 – Conan Doyle – Editora Ática. 
4º Bimestre – Cinco minutos e a viuvinha – 978-85-08-14564-5 José de Alencar - Editora Ática. 

OBS.: É necessário que se respeitem as orientações quantos às editoras dos livros, bem como as coleções, uma vez que 
se trata de adaptações, textos integrais ou mesmo formatos diferentes, que serão discutidos em aula. 
História 9 – Araribá Plus – 9788516093716 - Editora Moderna 

Livro Paradidático: 
Uma estrela na escuridão – 9788568916063 – Gabriel Davi Pierin – Editora Ateliê das Palavras 

 Geografia – Homem & espaço – 9º. ano – 978-85-02-22272-4 

Elian Alabi Lucci e Anselmo Lazaro Branco – Editora Saraiva 
 Geoatlas – 978-85-0815-811-9 - Maria Elena Simielli – Editora Ática – Edição atualizada e ampliada 2013. 

Obs.: Os alunos que já possuem não precisam adquirir um novo. 
Matemática  – Projeto Teláris – 9º ano – 9788508172672 – Edição Reformulada 2015 com caderno de 

atividades - Luiz Roberto Dante – Editora Ática 
Inglês – Wider World 4 – com My English Lab Pack – ISBN 9781292178776 

Blended – Editora Pearson 
Filosofia – Somos cidadãos reflexivos: filósofos por natureza – 8ª. edição – 978-85-8037-048-5 

Silvio Wonsoviz – Editora Sophos 

Desenho Geométrico – Ideias e imagens – volume 4 – 9788502176782  

Sonia Jorge – Editora Saraiva 
Dicionário de Português atualizado de acordo com novo acordo ortográfico 
  

 01 Agenda com uma página para cada dia 

 Desenho Geométrico Matemática Álgebra 

 01 caderno de 48 folhas (sem seda) 01 calculadora simples (com tecla de raiz e %) 

 01 borracha macia 01 caderno de 100 ou 200 folhas - exclusivo 

 01 compasso sem tira linhas 01 régua de 30 cm transparente 

 01 jogo de esquadros 01 cola 

 01 régua com 30 cm plástica transparente 01 tesoura 

 01 lapiseira 0,5 mm ou  0,7 mm  Matemática Geometria 

 Arte 01 caderno com 96 folhas 

 01 caixa de lápis de cor  01 régua 

 01 pasta com ferragem contendo 10 envelopes plásticos 01 compasso 

 Pincéis n
os

. 14 e 18 (redondo e chato) 01 jogo de esquadro 

01 tesoura sem ponta  Gramática 

01 tubo de cola branca de 90g 01 caderno de 96 folhas ou uma parte de fichário reservado 

01 tubo de cola bastão Geografia 

01 caixa de canetas hidrográficas 01 caderno de 100 folhas 

01 régua com 30 cm 01 borracha 

 01 revista velha 01 lápis (grafite) 

 Criatividade 01 caneta esferográfica azul 

 01 caneta marca texto 01 régua de 30 cm 

 História 01 apontador 

 01 caderno de 50 folhas 01 tubo de cola bastão ou líquida 

 Ciências 02 canetas para mapa (1 azul e 1 preta) 

 01 caderno de 200 folhas 02 canetas marcador de texto (cor de preferência)  

 Laboratório de Ciências 01 caixa de lápis de cor 

 01 pasta para guardar os relatórios  

 Atualidades  

01 caderno de 50 folhas 

 


