
 

 

Lista de Material – 2021 
9° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

 

Livros Didáticos 

Serão da Plataforma UNO INTERNACIONAL - O material deverá ser adquirido pela internet             
através do link: https://unoieducacao.com  

Livros Paradidáticos 

Serão adotados livros da plataforma Árvore de Livros. O acesso será enviado após a confirmação               
da matrícula.  

Materiais de Uso Individual 

Material de Arte 
● 01 bloco papel canson A4 (20 folhas / 140gr) 
● 01 lápis 6B 
● 12 lápis de cor (caixa) aquarelável 
● Os demais materiais de arte serão solicitados 

ao longo do ano, se necessário. 
 

 

Material de Uso Individual 
● 01 apontador 
● 01 régua 
● 01 cola bastão 
● 01 marca texto 
● Caneta esferográfica 
● Caderno universitário para as matérias 

ou fichário 
● 01 caderno universitário -200 folhas 

(Língua Portuguesa e Redação) 
● 01 Pen Drive  
● 01 compasso 
● 01 par de esquadros 
● 01 transferidor (meia lua) 
● 01 régua 30 cm 
● 01 jaleco branco 
● 01 bloco de papel quadriculado 
● Álcool em gel 
● 3 máscaras de proteção respiratória 

(por turno) 
● 1 garrafa para água 

Agenda: 
Início do ano letivo: 03/02/2021 

Reunião de Pais: 03/02/2021 - 8h 

Observações: 

● Em função de adotarmos diferentes materiais didáticos digitais, é necessário          
que o estudante tenha um dispositivo móvel para acesso (tablet, notebook ou            
outro). 

https://unoieducacao.com/


 

 

 

 

 

● Todo material deverá estar devidamente etiquetado com nome completo do          
estudante e seu respectivo ano let 

● Todo material deverá estar devidamente etiquetado com nome completo do          
estudante e seu respectivo ano letivo. 

● O uso do uniforme completo é obrigatório para os dias de aula e atividades              
extraclasse. Deverá ser adquirido no bazar localizado no Colégio. 

● É obrigatório o uso do jaleco branco nas aulas de laboratório. 
● De acordo com o desenvolvimento de cada projeto escolar, outros materiais           

poderão ser solicitados ao longo do ano.  


