LISTA DE MATERIAIS – 2022– 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Prezados pais,
É importante, para o sucesso do aluno, que ele tenha todos os materiais. Pedimos que
providenciem com antecedência.
LIVROS DIDÁTICOS
Bernoulli Sistema de Ensino (Esse material deverá ser adquirido diretamente no
Colégio – ACDMAV)
• Livro Coleção Bernoulli.
• 1 Livro de Inglês Bernoulli (Volumes 1 e 2).
• 1 Livro de Arte (Volumes 1 e 2).
• Projeto de Vida e Atitude Empreendedora 9° EF. (Editora OPEE e FTD).
(Esses outros materiais estão livres para aquisição em outros locais: livrarias, sites etc.)
Língua Portuguesa:
 1 dicionário (de acordo com novo acordo
ortográfico).
Produção de Texto:
 1 caderno de caligrafia (tamanho grande).
Matemática:
 1 régua 30 cm
 1 compasso simples
 1 transferidor
 2 esquadros diferentes

Inglês:
 1 Dicionário
Educação Física:
 Uniforme: camiseta e bermuda do Colégio,
tênis e meia.
 Obs. Não levar para Educação Física:
brincos, anel, pulseira, relógio, boné, celular.

LIVROS PARADIDÁTICOS:
Os alunos terão acesso a uma plataforma de leitura com mais de 30 mil títulos, podendo ocorrer esse
acesso a qualquer hora e em qualquer lugar. Na plataforma o professor faz indicações de livros por turma,
realiza atividades pedagógicas e acompanha a leitura por turma e por aluno em relatórios em tempo real.
O aluno desenvolve o hábito da leitura através das indicações de livros e prática das atividades em um
ambiente fácil e alinhado com a realidade das novas gerações.
 Contos de Shakespeare - Charles e Mary Lamb
 Sherlock Holmes, Um estudo em vermelho - Arthur Conan Doyle
 Contos Fantásticos, Horla e outras histórias - Guy de Maupassant
 A metamorfose - Franz Kafka
 Infância Roubada – E. Amorim.
 A casa negra – Stephen king (suspense e ficção)
 Dor de garganta – Ana Letícia Leal (tema social)
 A voz do Alemão – Sabrina Abreu (tema social)
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