
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (DIÁRIO E DE ROTINA DO ESTUDANTE) 

QTD. DESCRIÇÃO 

1 Caixa de lápis de cor (24 cores) 

1 Estojo de hidrocor fino (24 cores) 

2 Canetas marca-texto (cor amarela) 

1 Tubo de cola branca (90 g) – bico fino 

1 Cola bastão 

1 Estojo  

2 Lápis grafite preto nº 02 

1 Borracha 

1 Apontador 

2 Canetas esferográficas (azul e preta) 

1 Régua de acrílico (30 cm) 

1 Lápis grafite 6B (para Arte) 

20 Folhas de papel almaço pautado 

1 Bloco de desenho tamanho A4, branco (para Arte) 

1 Pasta catálogo com 20 plásticos (para Arte) 

1 Pasta com 30 plásticos (para Inglês) 

1 Garrafa plástica do tipo squeeze para uso diário 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 

9º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL 



 

 

MATERIAL DIDÁTICO – SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO (SME) DO 9º ANO/EF 

Arte, Ciências, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática: 

 

Para os componentes curriculares do 9º ano do Ensino Fundamental – Arte, 

Ciências, Ensino Religioso, Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa e 

Matemática – será utilizado o Sistema Marista de Educação (SME), material 

didático adotado pelo Colégio. 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês: 

 

RICHARDS, Jack C.; BARBISAN, Carlos; SANDY, Chuck. Connect: Combo 4. 

Revised edition. São Paulo: Cambridge. ISBN: 9781107540217. 

 

LONGMAN: dicionário escolar: inglês-português: português-inglês: para 

estudantes brasileiros. 2. ed. São Paulo: Longman. ISBN 9788576592860.         

Obs.: Caso o estudante não possua dicionário de Inglês, sugerimos a compra. 

 

Língua Estrangeira Moderna – Espanhol: 

 

MAYRINK, Mônica; O’KUINGHTTONS, John. Dimensiones: volume único: Ensino 

Médio. São Paulo: Edelvives. ISBN 7898592134820. 

Material complementar 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: o dicionário da língua 

portuguesa. Curitiba: Positivo. (Revisado conforme o novo Acordo 

Ortográfico). ISBN 9788538542407. 

 

Caderno de Produção Textual Marista 



 

Os materiais do Sistema Marista de Educação (SME) e Sistema de Ensino (SE) 

serão entregues no início do ano letivo no stand da FTD Educação no colégio. 

Os demais livros paradidáticos da FTD Educação estão disponíveis no site: 

https://www.ftdcomvoce.com.br/ 

Livros de inglês que serão adotados no colégio disponíveis para venda no site da 

distribuidora DISAL. https://www.disal.com.br/maristatijuca 

Livraria Leitura do Boulevard Shopping. (21) 3172-5300 / (21) 98035-9099 (WhatsApp) /  

rioboulevard.atend@leitura.com.br. Encomendas on-line https://sempreleitura.leitura.com/ 

*Listas de material do colégio com opção de parcelamento em 10 vezes sem juros no cartão:  

Visa, Mastercard, Diners, Elo e Amex. Parcelamento válido até 28/02/21.
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

• Todo o material deverá ser etiquetado com o nome completo do(a) estudante, ano e série. 

• Os estudantes deverão trazer o material solicitado de acordo com as aulas do dia. 

• Adquirir sempre as últimas edições dos livros; atenção aos livros de acordo com a BNCC. 

• O estudante deverá ter UM GUARDA-PÓ BRANCO, na altura do joelho, para o laboratório (uso 

obrigatório). 

• Serão solicitados, ao longo do ano, materiais para atividades pedagógicas e taxas para eventos 

culturais e atividades externas. 

• Os três livros paradidáticos serão pedidos ao longo do ano letivo, de acordo com os temas 

desenvolvidos pelos projetos. 

• O livro de Língua Inglesa poderá ser adquirido com a distribuidora DISAL, por meio do hotsite: 

https://www.disal.com.br/maristatijuca 

• Atenção: (*) Livros que também foram solicitados no 8º ano do Ensino Fundamental. 

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

Reunião com pais/responsáveis: 08/02/2021 (9º ano/EF) 

Início das aulas: 04/02/2021 (7º ano/EF ao 3º ano/EM) 

 

Indicamos os fornecedores abaixo, deixando a livre escolha de cada família. 
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