
 
 
 
 

9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL  
 

 

 

01 caderno com 10 matérias ou caderno individual para cada disciplina – ambos com margem 

01 caderno quadriculado ou linguagem (100 folhas) para Matemática 

01 régua de 30 cm 

Canetas: azul, vermelha e preta 

01 borracha 
01 apontador 

01 lápis preto ou lapiseira 

01 corretivo fita 

01 transferidor 

01 compasso 

01 tesoura sem ponta para uso diário 

01 caixa de lápis de cor 

01 pasta com elástico para arquivar as avaliações 

01 pasta de papelão com 50 plásticos - Artes 

01 pasta de papelão com 50 plásticos – Português 

01 tubo de cola bastão – uso pessoal 

01 Tabela Periódica com Distribuição Eletrônica 

01 calculadora simples 

* 01 tubo de cola líquida 
* 01 pincel para pintura nº 06 
* 300 folhas de sulfite A4 – 210 x 297 mm 
* 10 folhas de papel almaço A4 quadriculado 
* 30 folhas de papel almaço 
* 01 bloco de papel Criativo 
* 01 bloco de papel Canson – tamanho A3 
* 02 folhas de cartolina branca 
* 01 folha de E.V.A. com glitter – qualquer cor 
* 01 folha de E.V.A. – qualquer cor 
* 01 pote 250gr de tinta guache – qualquer cor 
* 01 rolo de fita adesiva larga 
* 01 metro de T.N.T. – qualquer cor 
* 01 folha de papel dobradura – qualquer cor 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

Todo material deve ser simples e vir encapado (colar etiqueta de identificação nos cadernos, livros e demais 
materiais). 
Os materiais assinalados com * devem ser entregues na Coordenação Pedagógica no primeiro dia de aula pois são 
materiais para uso durante todo o ano letivo. 
Os materiais da lista devem ser repostos, se necessário, durante o ano. 
Não é permitido o uso de fichário e de corretivo líquido;  
Para algumas atividades no decorrer do ano, serão solicitados alguns materiais específicos 



 
Para as saídas pedagógicas, poderá ser cobrada uma taxa 
O uso do uniforme será obrigatório a partir de 04 de fevereiro de 2019 (importante colocar identificação nas 
peças). 
Será permitido fazer uso do uniforme Vicentinas como também do modelo Marista. 

Início das aulas de 6º ao 9º Ano será no dia 04 de fevereiro de 2019 – 07h15min às 12h (06 aulas diárias) 

A entrega dos kits de uniforme e material didático será realizada entre os dias 30/jan a 01/fev no Colégio. 

 


