
 
 

Colégio Básico de Campinas.  

 

Lista de Material Individual 2021 

Turma: 9º ano do Ensino Fundamental 

 
Srs. Pais, 

 

Nesta lista constam somente os itens que serão utilizados individualmente pelos alunos. 

 
A) MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NO COTIDIANO ESCOLAR NAS AULAS DE TODOS OS            

COMPONENTES CURRICULARES: 

 

• 1 agenda 2021 opcional, pois utilizaremos o Google Classroom para organização dos registros. 

• 1 caderno universitário – capa dura – 10 matérias – 200 folhas (Física, Química, Biologia, Geografia,                

Inglês – 2 cada) 

• 1 caderno universitário – capa dura – 96 folhas para Língua Portuguesa e Produção de Texto 

• 1 caderno universitário – capa dura – 96 folhas para Matemática 

• 1 caderno universitário – capa dura – 96 folhas para História 

• 1 caderno horizontal (grande) de desenho para Arte – capa dura – 96 folhas 

• 1 monobloco para fichário (50 folhas) 

• 2 pastas catálogo com 50 plásticos (uma para arquivar as avaliações e a outra para as atividades de                  

produção de texto) 

• 1 pasta com elástico para guardar as atividades extras elaboradas pelo Colégio (opcional) 

• 1 tubo de cola bastão de 40 gramas – tamanho grande  

• 1 tubo de cola branca – 90 gramas 

• 1 régua de 30 cm 

• 1 compasso de boa qualidade 

• 1 jogo de esquadros (45° e 60°) 

• 1 transferidor (de preferência o de meia volta) 

• 1 tesoura escolar sem ponta 

• Lápis preto nº 2 

• 2 lápis 6B para as aulas de arte 

• canetas esferográficas em cores variadas (menos na cor verde) 

• 1 borracha macia 

• 1 apontador com depósito 

• 1 estojo de lápis de cor  

• 1 estojo de canetinhas hidrocor  

• 1 caneta corretiva 

• 1 caneta marca texto (amarela) 

• 5 folhas de papel almaço quadriculado 0,5x 0,5 cm 

 

B) LIVROS QUE SERÃO TRABALHADOS AO LONGO DO ANO LETIVO E TAMBÉM DEVERÃO SER             

ENTREGUES COM ESTA LISTA DE MATERIAL:  

 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário Aurélio – O Dicionário da Língua            

Portuguesa. Editora Positivo, 2011 (revisado segundo a nova ortografia) 

 

 

Livro didático de inglês: 

 

ALL CLEAR 4 -  Workbook e Student´s Book 

Autores: Patrick Howarth, Patricia Reilly and Daniel Morris 

Editora: Macmillan Education 

 

 

 



 
 

C) LIVROS PARADIDÁTICOS QUE SERÃO TRABALHADOS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

 

BIMESTRE LIVRO AUTOR EDITORA 

1º 

 

 

 

Buracos Louis Sachar Martins Fontes 

2º 

 

 

 

 

Os Miseráveis 

Victor Hugo 

(Tradução e 

adaptação: José 

Angeli) 

Scipione 

(Coleção: Reencontro) 

3º 

 

 

 

Laços de Família Clarice Lispector Rocco 

4º 

 

 

 

A causa secreta e outros 

contos de horror 
Vários autores 

Boa Companhia 

(Companhia das 

Letras) 

 

Observações: 

 

 Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome do aluno, principalmente cadernos e livros.  

 O material de uso individual deverá estar sempre em ordem e reposto quando necessário. 

 
 


