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* Sugerimos a aquisição de um caderno universitário de dez matérias ou de um fi-

chário para diminuir o peso das mochilas. 

Conforme a exigência da disciplina, poderá ser necessária a aquisição de um novo 

caderno ou de novas folhas para fichário para dar continuidade aos registros dos conte-

údos. 

Tendo em vista os possíveis problemas de coluna ocasionados pelo excesso de pe-

so das mochilas, sugerimos o uso de mochilas com rodinhas. 

 

2. CENTRO DE IDIOMAS Língua 
Alemã 

Língua In-
glesa 

Die Deutschprofis B1.1 
Kurs- und Übungsbuch 
Editora Klett. ISBN: 978-3-12-676486-5 

1 - 

A partir de setembro: 
Die Deutschprofis B1.2 
Kurs- und Übungsbuch 
978-3-12-676487-2 

1 - 

Continuação de 2019: 
So geht’s zum DSD I (livro para aula projeto de alemão). 
Livro único: 
Editora Klett.  ISBN 978-3-12-675975-5 

1 - 

Currículo A (continuação do livro Engage 3): 
Got It 3. Editora Oxford. Student e Workbook. Second 
Edition. ISBN: 978-0194463980 

-  

1* 

Currículo B (continuação do livro Scope 3): 
Link It 5. Editora Oxford. Student e Workbook. ISBN:  
978-0-19-482464-4 

- 

Caderno grande, 48 folhas 1 1 

Pasta com elástico 1 - 

*Verifique o nível do aluno. Alunos novos devem fazer teste de nivelamento. Em caso de 
dúvidas, entre em contato com a coordenação do Centro de Idiomas (3026 8891). 

 
 

1. CADERNOS E OUTROS MATERIAIS 9ª 

 Apontador com depósito 1 

 Borracha 1 

Geral Caixa de lápis de cor 1 

 Caneta esferográfica preta (ponta fina)  2 

Materiais em bom Caneta marca-texto 1 

estado poderão ser Tubo de cola 1 

reutilizados. Lápis 2 

 Tesoura sem ponta (opcional) 1 

Língua Portuguesa Pasta (com plásticos para Redação) 1 

 Caderno, 96 folhas (Literatura e Gramática) 1* 

 Caderno grande, 96 folhas 1* 

Matemática Papel milimetrado 210 mm x 297mm A4 gramatura 63g (folhas) 10 

 Compasso com trava (identificado) 1 

 Lápis ou lapiseira com grafite 2B 1 

 Régua de 15 cm (identificado) 1 

 Transferidor (identificado) 1 

História Caderno grande, 96 folhas 1* 

Geografia Caderno grande, 96 folhas 1* 

Ciências Caderno grande, 96 folhas (Física) 

Caderno grande, 96 folhas (Química) 

Caderno pequeno, 48 folhas (aulas de laboratório) 

1* 

1* 

1 

 Jaleco para as aulas de laboratório, manga longa, com identifica-
ção do(a) aluno(a) (poderá ser utilizado do ano anterior) 

1 

Ensino Religioso Caderno, 48 folhas  1* 

Filosofia Caderno, 48 folhas 1* 

Artes Caderno, 48 folhas 1* 

 Pancake (opções de cores: branco, preto, azul, vermelho ou 
amarelo) ou tinta líquida para o rosto 

1 

 Pincel filete (nº 000, 00 ou 0) 1 



 

 

 

Observações: 
 

 Na 9ª série, nas aulas de Química, de Física, de História, de Geogra-
fia, de Matemática e de Língua Portuguesa, é utilizado o material didá-
tico do sistema Anglo, que será entregue aos alunos no início do ano 
letivo. 

 Listas de exercícios ou complementos de estudos poderão ser soli-
citados durante o ano letivo. 

 Durante o ano letivo, outros livros paradidáticos poderão ser solici-
tados em todas as disciplinas. 

 Durante o ano letivo, serão solicitados materiais conforme a neces-
sidade de cada aula de laboratório de Química e de Física. 

 
 
 
 

UNIFORME 

 

O uniforme tem o propósito de preservar a identidade da Instituição e o de contribuir 
para a segurança do(a) aluno(a). Na Educação Básica, o uso do uniforme é obrigató-
rio e pré-requisito para o acesso a todas as atividades na Escola. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Turno matutino: das 7h15 às 12h30 
Turno vespertino: das 13h20 às 18h35 
 
  Atenção: o primeiro sinal será acionado com cinco minutos de antecedência para 

que os alunos se dirijam às respectivas salas de aula, e o segundo sinal indicará o 
início das aulas. 

 
 

Início das atividades escolares: 05/02/2020 (quarta-feira) 

 
 

CALENDÁRIO ESCOLAR 

 
O calendário escolar está disponível no site da Escola.  
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Um atestado médico deverá ser providenciado até o primeiro dia de aula e entregue 
ao(à) professor(a) de Educação Física se a autorização para a prática esportiva, 
entregue com os documentos da matrícula, tiver a opção B assinalada. 
 
 

PAIS E ALUNOS NOVOS 
 

Agendar entrevista, a partir de 20/01/2020, na secretaria da Coordenação do Ensino Fun-
damental – Unidade III. Telefones: 3032-8850/3032-8851.  

 
 

Datas da entrevista: 
 
 

06, 07 e 10/02/2020 Conforme horários disponíveis 

 
 

Data do primeiro encontro (reunião com os pais e apresentação do espaço físico aos     
alunos): 
 
No dia 04/02/2020, às 16h, no Auditório da Unidade Saguaçu II.  

 

HORÁRIO 3. LIVROS  9ª  

AMADO, Jorge. Capitães da Areia. Editora Companhia das Letras. (Disponível para 

domínio público na versão digital e também disponível na versão física) 
1 

ASSIS, Machado. Memórias póstumas de Brás Cubas HQ. Coleção Literatura Brasi-
leira em Quadrinhos. Editora Escala. 

1 

ORWELL, George. A Revolução dos Bichos. Editora Companhia das Letras.  1 

SCLIAR, Moacyr. Ciumento de carteirinha: uma aventura em torno de Dom Casmur-

ro. São Paulo: Ática. 
1 

LAMB, Chrstina; YOUSAFZAI, Malala. Eu sou Malala: A história da garota que de-
fendeu o direito a educação e foi baleada pelo Tilibã. Editora Companhia das Le-
tras. 

1 

De JESUS, Carolina Maria. O quarto do despejo: diário de uma favelada. Editora 

Ática.  
1 


