
 
 

 

Lista de Material Escolar 2022 
Unidade Duque de Caxias 

Fundamental Anos Finais - 9º ano 
 

 

Início das aulas: 07/02/2022 
  
 
 
 

3  Canetas esferográficas   

2  Lápis   

1  Apontador   

1  Borracha   

1  Régua 30cm   

1 

 Caderno grande com 10 matérias (Separar 1 matéria para cada disciplina: PRODUÇÃO TEXTUAL / 
BIOLOGIA / GEOGRAFIA / HISTÓRIA / LITERATURA / MAT. I /MAT. II / FILOSOFIA / QUÍMICA / FÍSICA 
/ ESPANHOL E INGLÊS) 

  

1  Caderno de 48 folhas para a disciplina de Língua Portuguesa   

 
  

 
 

 
Sistema Ari de Sá (SAS) / Livros Suplementares  

O pacote do material didático SAS é composto por livros integrados e suplementares, que serão entregues 
ao aluno no início e no decorrer do ano letivo. 
                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 

1ª Etapa:  
→ A conta-gotas 
Foi desse modo que Olívia conheceu sua mãe. Ela tinha nove meses quando Laura fugiu de casa, deixando-a com o 
pai e a avó. Na família não se falava da figura materna, não havia uma fotografia, nenhum registro do passado, 
nada. 
 

Autor: Ana Carolina Carvalho 
Editora: SM 

ISBN: 9788541810593 
 

2ª Etapa:  
→ Contos sobre o amor e suas variações 
O amor aparece como sentimento contraditório, de contornos bastante variados, tão complexo como na vida real. 
E mais, é tratado por Machado com a fina ironia que lhe é peculiar, na contramão de clichês, ilusões ou idealizações, 
típicos do mito do amor romântico.  
 

Autor: Machado de Assis 
Editora: SM 

ISBN: 9788541818421
 

3ª Etapa:  
→ Nos estilhaços de espelho 
Cleo está prestes a completar quinze anos, a mesma idade que tinha Anne Frank, uma das personalidades que mais 
admira, quando morreu na Alemanha em um campo de concentração. Ela decide então escrever um diário, tendo 
Anne como interlocutora, e no qual tece paralelos entre as experiências de escrita e de vivências da idade das duas. 
 

Autor: Florence Hinckel 
Editora: SM 

ISBN: 9788541827485 
 

Quantidade                                  MATERIAL DE USO INDIVIDUAL                                                           Checklist 

                                                             LIVROS DIDÁTICOS                                                                       Checklist 

                                                                   LIVROS PARADIDÁTICOS                                                                Checklist 

 *Os livros paradidáticos poderão ser adquiridos em qualquer livraria ou também na papelaria da escola. 

 

 

9º ANO 

 

 

https://www.travessa.com.br/Florence_Hinckel/autor/9c79604b-e81d-4c69-9226-95c8a1eba578


 

 

 
 

 
 

I. Apresentar todo o material no início do ano. 
 

II. É importante a aquisição dos livros paradidáticos no início do ano, a fim de evitar atrasos nos projetos de leitura que 

serão realizados nas três etapas. Posteriormente, o estoque das editoras torna-se escasso. 
 

III. Sugerimos que o material não seja encapado até que seja conferido. 
 

IV. A escola não se responsabiliza pela compra incorreta dos livros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Educação é aquilo que fica mesmo depois que você esqueceu o que a escola ensinou”. 

Albert Einstin 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 

O material do SAS será vendido na escola. 

 

Responsável: Beatriz 

 

De 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h 

 

Para sua comodidade a papelaria da escola estará 

vendendo os Livros Paradidáticos e materiais pessoais. 
 

De 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h 

Tel: 98510-2339 

 (Hamilton e Rita) 

 

Os uniformes poderão ser adquiridos na escola: 
 

MATRIZ – Calça jeans e camisa IMF 
 

ANEXO – Short (meninos) / Bermuda (meninas) 
                 Camisa IMF 
 

 

 


