
RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 2022
9º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

UNIFORME DIÁRIO

• Camiseta manga curta ou longa padronizada branca (feminina/masculina). 
• Camiseta baby look padronizada branca (feminina).  
• Calça jeans azul marinho (sem detalhes), calça legging ou calça bailarina padronizada (feminina).
• Calça jeans azul marinho (sem detalhes), bermuda padronizada azul (masculina).
• Bermuda ciclista padronizada azul (feminina)
• Jaqueta de frio padronizada ou blusão de frio padronizado.  
• Jaleco branco, longo, estilo guarda-pó, padronizado (uso obrigatório nas aulas em Laboratório).
• Calçado fechado ou tênis, meias, sandália de abotoar.
• Kit Individual de Biossegurança COVID-19: máscara, garrafa para água, álcool em gel individual, colete 

para aulas de Educação Física e NAC. O colete é encontrado nos locais de venda do uniforme Marista 
(gravar o nome do estudante).

Não é permitido o uso de calçados do tipo “Crocs”, chinelo ou sandália de dedo.

Importante: camisetas, agasalhos e demais peças do uniforme Marista deverão ter o nome do 
estudante silcado ou bordado, obrigatoriamente.

LIVROS DIDÁTICOS / LITERÁRIOS COMPLEMENTARES

MINIDICIONÁRIO (sugestão): BUENO, Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. 3.ed.  São Paulo: 
FTD, 2016 (revisado e conforme a nova ortografia).

MINIDICIONÁRIO (sugestão): HOUAISS, Antônio. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa (com a 
nova ortografia da Língua Portuguesa). São Paulo: Objetiva, 2010.

Os livros didáticos nos componentes Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, 
Língua Inglesa, Arte e Ensino Religioso adotados pela Rede Marista de Colégios em 2022, serão 
entregues para as famílias, pelo Colégio.

A seguir, apresentamos a lista dos livros literários a serem lidos e trabalhados ao longo do ano de 2022, 
nos diversos componentes curriculares, bem como a data prevista pelo professor para a sua leitura. 
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MATERIAL ESCOLAR
1 caderno espiral – 48 fls. (Produção Textual) 
1 caderno espiral 96 fls. (Interioridade)
2 cadernos folhas quadriculadas brochura 96 fls., com quadrados de 1 cm de lado (quadrado maior) 
(Matemática – para os Objetivos A e B)
1 fichário com divisórias / monobloco (refil para fichário e atividades complementares)
1 pasta catálogo para arquivar as produções textuais
1 pasta catálogo para arquivar material xerocopiado (textos, listas, provas, testes)
1 pasta catálogo para portfólio (Ensino Religioso)
1 apontador com lixeira / 1 borracha / canetas / lápis preto / lapiseira / 1 tubo de cola bastão
1 compasso
1 caderno espiral - 96 fls. (Química)

MATERIAL PARA ARTE 
1 bloco de papel Canson A4 (180 g ou 200 g)
1 lápis para desenho 2B e 6B
1 caderno espiral – 96 fls

OBSERVAÇÕES ÀS FAMÍLIAS E AOS ESTUDANTES
Serão solicitados ao longo do ano: jornais, revistas informativas e outros, para a aula de leitura; material para a 
realização de práticas de Ciências; ilustrações ou objetos para os projetos pedagógicos; taxas para eventos culturais 
extras.
Encapar e etiquetar livros e cadernos.
É obrigatório o uso de uniforme em todas as atividades pedagógicas do Colégio, inclusive nos turnos contrários.

INÍCIO DAS AULAS 

Dia: 17/01/2022

Matutino: 7h10min às 12h40min (2ª, 4ª e 6ª feiras) e 7h10min às 11h50min (3ª e 5ª  feiras)

TRIMESTRE OBRA-PRIMA LER É BOM DEMAIS

1º TRIMESTRE

COSTA, Marco Túlio. Sequestro no

Cibermundo. 1. ed. São Paulo: FTD, 2012. 148

p.

QUEIROZ, Rachel. O Quinze. São Paulo:

Editora José Olympio, 2016. 208 p.

Geografia: CARARO, Aryane, SOUZA, Duda Porto
de; VILLELA, Rafaela. Valentes: histórias de
pessoas refugiadas no Brasil. São Paulo: Editora
Seguinte, 2020. ISBN: 9788555340963

História: BOYNE, John. O menino do pijama
listrado. São Paulo: Cia das Letras, 2007.

Inglês: POE, Edgar Allan. The black cat and
other stories: standfor graded readers, level 3.
São Paulo: FTD, 2016.2º TRIMESTRE

ALABED, Bana. Querido Mundo: a história de
guerra de uma menina síria e sua busca pela
paz. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora BestSeller,
2018, 160 p.

MACHADO, Ana Maria e MACHADO, Rodrigo.

(Recontado) As aventuras de Robin Hood.

1.ed.São Paulo: FTD, 2016, 233 p.

3º TRIMESTRE

QUINTANA, Mário. Nariz de vidro. 3.ed. São

Paulo: Moderna, 2014, 88 p.

BARBIERI, Stela e VILELA, Fernando. Como

mudar o mundo? 1. ed. São Paulo: FTD, 2015.


