LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2023
9º ano do Ensino Fundamental
Material de uso diário
● 1 caderno de 16 matérias (320) páginas que deverá ser substituído mediante a necessidade de cada
estudante
● 1 avental branco de algodão, com mangas longas para o laboratório (uso obrigatório)
● 1 estojo com materiais essenciais (o aluno deverá estar com seu estojo em todas as aulas):
canetas, lápis, borracha, apontador
1 caixa de lápis de cor (24 cores)
1 régua de 30cm transparente
1 compasso
1 tubo de cola em bastão (40g)
1 tesoura sem ponta
canetas hidrocor coloridas
● 1 garrafa ou squeeze para água
Componentes: Português/ Redação /Geografia/ História/ Matemática/ Ciências
Material digital SAS Adapt com acesso à plataforma digital (compra e pagamento pelo site)
A compra desses materiais ocorrerá, exclusivamente, por meio da Eskolare.
É possível acessar o site da Eskolare pelos links abaixo:
Unidade Higienópolis: https://crb-higienopolis.eskolare.shop/
Unidade Granja Vianna: https://crb-granja.eskolare.shop/
A informação da compra desses materiais será colocada em breve no site da Eskolare.
Componente Inglês
Livro didático: ISBN 9780230488793
OPTIMISE STUDENT'S BOOK PACK-B2
Autores: MANN, Malcolm; TAYLORE-KNOWLES, Steve
Editora: Macmillan Education, 2017
OBS.: Sem o caderno de atividades (Workbook)
Sugestão:
● Longman dicionário escolar para estudantes brasileiros: inglês-português/português-inglês
com workbook nova ortografia
Editora Pearson - 2ª edição, 2012 - ISBN 9788576592860
Componente Espanhol
Livro didático: ISBN 7898652409554
Acentos del español 4
Autor: Pablos Zúñiga, Arancha
Editora FTD / Edelvives - 2ª edição - São Paulo, 2019
Componente Artes
● 1 estojo com materiais essenciais (o aluno deverá estar com seu estojo em todas as aulas):
canetas, lápis, borracha, apontador
1 caixa de lápis de cor (24 cores)
1 régua de 30cm transparente
1 compasso
1 tubo de cola em bastão (40g)
1 tesoura sem ponta
canetas hidrocor coloridas
Material para entregar no início do ano letivo na sala de Artes:
●

01 caneta permanente preta para ficar na sala de uso coletivo

IMPORTANTE:
1. Durante o ano letivo, os professores solicitarão livros paradidáticos aos alunos.
2. Para cultivarmos atitudes cada vez mais sustentáveis, cada estudante deverá utilizar a sua garrafa ou
squeeze para água.
3. As orientações sobre a entrega do material de Artes serão dadas no início do ano letivo.

