
LISTA DE MATERIAL – 2021
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

MATERIAIS – uso individual QUANTIDAD
E

Cadernos pautados – (1) Matemática, (2) Língua Portuguesa, (1) Produção de 
texto, (1) Inglês, (1) História, (1) Geografia, (1) Biologia, (1) Ética e Cidadania 
(1) Física, (1) Química *(SERÁ PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO)

11 unidades
Obs: 80 folhas

Apontador com depósito 1 unidade
Cola branca 2 unidades
Caneta esferográfica (tinta azul) 1 unidade
Caneta esferográfica (tinta vermelha) 1 unidade
Estojo de canetinha hidrocor - 12 cores 1 conjunto
Lápis preto nº 2 (poderá ser substituído por lapiseira) 3 unidades
Caixa de lápis de cor de boa qualidade 1 cx 12 cores
Transferidor 1 unidade
Régua 30 cm (transparente) 1 unidade
Régua geométrica 1 unidade
Esquadros 1 conjunto
Compasso 1 unidade
Tesoura pequena sem ponta 1 unidade
Jaleco branco para uso nas aulas de laboratório 1 unidade
Bloco de papel vegetal - 40 folhas 1 bloco

PARA AS AULAS DE ARTE – uso individual
Pasta plástico formato tam. A3 1 unidade
Bloco de papel para desenho (tipo canson) tam. A3 - qualquer marca 1 bloco
Bloco papel para Aquarela A4 300g/m 12 folhas - qualquer marca 1 bloco
Bloco de sulfite tam. A4 - sem margem – qualquer marca 1 bloco
Lápis 2B 1 unidade
Caixa de giz de cera 12 cores 1 cx
Estojo aquarela em pastilha com 18 cores no mínimo 1 estojo
Caixa de tinta guache 15 ml com 12 cores 1 cx
Pincel (escolar) chato - número: 10 1 unidade
Tela para pintura 20×30 (enviar quando a escola solicitar) 1 unidade

*IMPORTANTE: PEDIMOS OBSERVÂNCIA QUANTO AOS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS PARA 
O ACOMPANHAMENTO DAS AULAS REMOTAS E/OU ASSÍNCRONAS, TAIS COMO CÂMERA E 
MICROFONE COM BOM FUNCIONAMENTO.
Reforçamos que o uso do fichário deve ser orientado pela família com o objetivo de manter a 
organização dos registros do aluno.

LIVROS DIDÁTICOS: COLEÇÃO DO BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO.
A coleção será adquirida na escola e o pagamento poderá ser parcelado em 3 vezes sem 
juros.



ATENÇÃO:
 Livros de literatura extraclasse serão solicitados e utilizados no decorrer do ano.
 Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano para experimentos, feiras ou 

mostras.
 Todos os materiais deverão ser marcados com o nome e sobrenome do(a) aluno(a).
 Não deverão ser enviados para a escola sob hipótese alguma: corretivo e estilete.

.
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