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LISTA DE MATERIAIS 2021  
9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 
 
ATENÇÃO! É IMPORTANTE OBSERVAR O ISBN DOS LIVROS 
  
 

LIVROS DIDÁTICOS 
 

 

Língua 
Portuguesa 
Matemática 

História 
Geografia 
Ciências 

Arte 
Ensino Religioso 

SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO – SME – 9º 
ano  

Editora: FTD 
 (Material vendido no colégio) 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uncover 4 – Full Combo – Student 
Book & workbook/ Ben Goldstein 
e Ceri Jones – Cambridge / 
Discovery Education 

 ISBN: 9781316643679 

 

(A compra do livro de inglês 
pode ser realizada no site da 
distribuidora de livros – 
DISAL.) 

 

 

Ventana al Español 4 - 2ª Edição/ 
Santillana – Moderna/ ISBN: 
9788516103798 

 

 

Dom Casmurro/ Machado de 

Assis/ FTD/ ISBN:  

9788596000611 

 

 

Revolução dos Bichos/ George 

Orwell/ Companhia das Letras/ 

ISBN: 9788535909555  

 

 

O quarto do despejo/ Carolina 

Maria de Jesus/ Editora Ática/ 

ISBN: 9788508171279 

 

 

The Diary of a Young Girl/ Anne 

Frank/ Pearson English Readers/ 

ISBN: 9781408294277 

 

 

Aprendiendo sobre Identidad/ 

Santillana/ ISBN:9788516095222 

OBRAS LITERÁRIAS 
 

http://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A8255BE22940155C18212631966


 

 

 

 Indicamos os fornecedores abaixo, deixando à 
livre escolha de cada família: 

                  

  
 

 
 

  
 

 Os materiais do Sistema 
Marista de Educação – 
SME serão entregues no 
início do ano letivo, no 
stand da FTD no colégio, 
que também venderá as 
obras literárias da editora.  

 

 Os livros de língua 
inglesa estarão 
disponíveis para venda 
no site da distribuidora 
DISAL:  

https://www.disal.co
m.br/maristabarra 
 

MATERIAIS  INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES 
 

Todo material didático é consumível.  

 A agenda Marista será entregue na primeira 
semana de aula. 

 O material e o uniforme devem ser identificados 
com o nome completo do estudante. 

 O estudante deve se apresentar com o material 
completo para todas as aulas, exceto quando 

houver orientação contrária. 

 Cadernos universitários (capa dura – 96 folhas) 

ou Fichário para as seguintes disciplinas: 

 Língua Portuguesa 

 Matemática  

 História 

 Geografia  

 Ciências 

 Inglês 

 Espanhol 

  

 Caderno 1/4 (capa dura – 80 folhas) ou Fichário 

para as seguintes disciplinas: 

 Arte 

 Ensino Religioso 

 Brasilidade, Arte e Cultura  

 1 agenda escolar  

  

 1 caderno de Produção Textual – 7º ano ao 
Ensino Médio (aguardando confirmação do local 

de venda) 

  

 1 pasta catálogo com 50 plásticos (Produção de 

Texto) 

 1 pasta catálogo com 50 plásticos (Inglês) 

 1 pasta A4, transparente, com elástico, para 

provas, pesquisas, etc. 

  

 1 jaleco branco de manga longa para ser 
utilizado nas aulas de laboratório (o uso do 

jaleco é indispensável) 

  

 Estojo contendo: lápis preto, borracha, caneta 
esferográfica (azul e preta), régua de 30 cm 

dura, corretivo, cola bastão, caneta marca-texto. 

  

 Levar sempre que solicitado: caixa de lápis de 
cor; tesoura sem ponta; transferidor; compasso; 

calculadora e um par de esquadros. 

  

 Dicionário de Inglês (não é obrigatório) 

 Dicionário Oxford Escolar para estudantes 
brasileiros de inglês. 

 ISBN: 9780194419505 

  

 Dicionário de Espanhol (não é obrigatório) 

 Espanhol 3 em 1 

 Minidicionário Maria de los Angeles Jiménez 

Garcia 

 Josephine Sanches Hernandes - Editora Scipione 

 ISBN: 9788526237421 
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