
Lista de material 2020 – 9º ano – Ensino Fundamental   
 

 

Disciplina Item 
 

Matemática 01 transferidor 180º ou 360º  

01 régua de 15 cm ou 30 cm, transparente  

01 jogo de 2 esquadros – 45º e 60º  

01 compasso de boa qualidade com grafite para reposição  

01 caderno universitário com 200  folhas  

Redação 01 pasta plástica com 40 plásticos, Clear Book – Yes  

Arte 01 Caderno de desenho espiral A4 – 96 folhas  (sem folha de seda)  

01 bloco criativo ROMITEC formato 325mm x 235mm – 32 folhas em 8 cores  

01 fita crepe larga  

01 cola branca de 90g  

01 tela 30cm x 40cm ou 40cm x 50cm   

02 bisnagas de tinta acrílica, 20 ml(1vermelho laca gerânio e 1 amarelo Nápoles claro)  

01 pacote de perfex  

 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre  
livros de 

Literatura  

leitura 

extra  

Venha ver o por do Sol e outros 

contos 

Telles,Lygia Fagundes 

Editora Atica 

Maus – A História de um 

sobrevivente 

Spiegelman 

Editora Quadrinhos na Cia 

A Outra Face 

Debora Ellis 

Editora Ática 

 

 

Material de uso individual e comum  

 

Item 
 

Item 
 

01 caderno universitário de 10 matérias, com 200 

folhas capa dura. 
 01 pasta plástica com 50 plásticos, Clear Book – 

Yes, para provas e trabalhos. 
 

 

01 caderno universitário de 96 folhas para estudo 

em casa (Reaproveitar, se for o caso) 
 03 caixas de lenço de papel 

 

 

01 borracha branca macia    

01 lápis preto grafite (n° 2) ou lapiseira 0,7    

01 caneta marca texto amarela    

03 canetas esferográficas – azul, preta e vermelha.    

01 estojo de canetinha hidrocor com 12 cores, 

ponta fina. 
   

01 caixa de lápis de cor (grande) com 12 cores    

01 cola bastão 20 gramas (Pritt)     

01 tesoura de boa qualidade com ponta 

arredondada 

   

01 pacote de papel sulfite 75g alcalino (210x297) 

A4 – (500 folhas) –(Sugestão: Chamex Office) 

   

 

Observações importantes: 

1- Favor etiquetar todo o material, as pastas, cadernos e livros com nome e ano que o aluno cursará em 2020, na 

parte externa. 

2- É recomendável reaproveitar canetas, tesoura, pastas e outros materiais do ano anterior, em bom estado. 

3- As sugestões de marcas são feitas para garantir que o material seja de qualidade e dure o ano todo. 

 
 


