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RELAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS ADOTADOS PARA 2018 
 9° ANO - este material é indispensável para um bom rendimento escolar. 

DISCIPLINA LIVROS DIDÁTICOS 

LÍNGUA 
PORTUGUESA,  
 

REDAÇÃO 
 

E 
  

LITERATURA 

- Livro: Português, Leitura, Produção e Gramática – 9º ano 
- Autora: Leila Lauar Sarmento. 
 - Editora: Moderna. - Edição 2015.  

- Livro: Gramática Reflexiva – 9º ano                          
- Autores: Willian Roberto Cereja/Teresa Cochar Magalhães. 
- Editora: Atual. Edição – 2016. 

- Livro: Produção Textual - 9º ano 
- Autores: Belarmina Monteiro Arrais e Volney da Silva Ribeiro 
- Editora: CONSTRUIR. Edição 2ª. 2016...  

Será trabalhada a programação dos livros de Português, da Gramática, Paradidáticos e 
Literatura Brasileira – Em Diálogo com Outras Literaturas e Outras Linguagens.  
- Autor: Willian Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. 
- Editora: Atual. Volume Único.  

- DICIONÁRIOS - Mine Dicionários de Português, Espanhol e Inglês... 

LÍNGUA 
INGLESA 

- Livro: Onward – 4.  
- Autor: João Carvalho 
- Editora: CONSTRUIR.  Edição 2012. 
- OBS: trazer dicionário de Inglês para as aulas. 

LÍNGUA 
ESPANHOLA 

Livro: Saludos curso de lengua española – libro 4.  
- Autor: Ivan Martin.  
Editora: Ática, edição de 2012.  
- Trazer Dicionário de Espanhol/Português. 

MATEMÁTICA 

- Livro: Matemática - compreensão e prática - 9º ano 
- Autores Enio Silveira e Cláudio Marques. 

- Editora: Moderna.  : 4ª Edição 2017 

 
GEOGRAFIA 

Apoio 
Didático.  

- Livro: Geografia Contextualizada - 9º ano 
- Autor: Francisco Linhares. 
- Editora: CONSTRUIR. - Edição 2017... 

- Livro: Atlas Geográfico Saraiva.  
- Autoras: Vera Caldini e Leda Ísola. 
- Editora: Saraiva. Edição 2013. (O mesmo até o EM) 

HISTÓRIA 

- Livro: Historia Contextualizada. - 9º ano  
- Autores: Fernando Menezes e Paula Carvalho. 
- Editora: CONSTRUIR. - Edição 2016... 
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CIÊNCIAS 

- Livro: Ciências e o Cotidiano. - 9º ano 
- Autores: Francisco Buarque e Maria Ambrosia.  
- Editora: CONSTRUIR.- Edição 2017... 

FORMAÇÃO 
CRISTÃ 

- Livro: Todos os jeitos de crer – Vol. 4 – Ideais  
- Autores: Dora Incontre e Alessandro César Bigheto.   
- Edição 2013. Editora: Ática.  

DESENHO  
GEOMÉTRICO  
Apoio Didático 

Material de 
apoio 

-  Livro: Desenho Geométrico – Vol. 4 - Autores: Giovanni, Tereza e Elenice.  

- Editora FTD. Edição 2016.  
Obrigatório  
Caderno de Atividades - Vol. 4 Edição 2016. integrado ao livro novo. 
- Material de Desenho Geométrico – Trazer para as aulas de desenho:  
Borracha, jogo de esquadros, transferidor (360°  ou 180°),  régua, compasso e grafite.  
 OBS. sem ajuda destes instrumentos, não há como construir um desenho geométrico.  

ED. FÍSICA Aulas práticas obrigatórias e Apostilha da Escola.  

MATERIAL DE USO PESSOAL:  

ATENÇÃO: O material abaixo relacionado não será entregue na Escola, deverá ser nominado, ficar na bolsa (mochila) e 
conduzido diariamente, conforme o horário das aulas. 

Caderno de matérias (mínimo 12) 

2 (dois) Cadernos (grande) de desenho com espiral para uso individual (nomear); 

Estojo de tinta guache (amarelo, vermelho, azul, preto e branco – repor...) 

1 (um) estojo porta objetos simples (melhor com o zíper) para guardar e ter sempre a disposição na aula: 

Compasso, régua 20 cm, lápis grafite, borracha, apontador de lápis, jogo de esquadros, transferidores...  

Estojo de canetas coloridas (tipo hidrocor -  repor),  

Cola em bastão (repor).  

Tesoura escolar (ponta redonda) (procure uma marca boa, pois existem algumas que às vezes não cortam nem papel)  

. 1 (um) cantil (para água, uso individual - este é necessário por questões de higiene e saúde. Assim, o estudante deve conduzi-lo sempre. 

Doenças como gripe, hepatite, herpes labial, tuberculose... se propagam pela saliva. Evite-as, traga seu cantil, (água? Temos fria, natural e bem 
gelada. Também bebedor e copos coletivos – é melhor que traga o seu cantil); 

Os Livros Didáticos - sempre confome horário. Os Livros Paradidáticos - quando solicitados (nomear). 

OBS. Outros materiais serão solicitados no decorrer do ano letivo pelo professor conforme a necessidade. Todo 

material de uso individual deverá ser identificado.               

UNIFORME DIÁRIO                                                                                                  

Para ambos os sexos; deve ser utilizado desde o primeiro dia de aula:  

Camiseta de malha (PV) branca, bandeira do Brasil na manga esquerda. Faixa verde a amarela do lado 

esquerdo iniciando no ombro e findando na barra. Logomarca do CESF no lugar do bolso. Terminações da 

gola, mangas e o nome Colégio São Francisco, laranja.  

Costa simples com o nome CESF Marrom e uma estrada de luz; laranja.  

Calça, bermudão, saia pregueada caqui (brim santista cor 443). Modelo indicado ao lado. Confecção: 

Vale Veste, Antonia Veloso e Vera Aguiar...  

Calçados - Tenis preto e meias branca. Atenção, não aceitamos sandália de arrasto (tipo 

“japonesa” e nem chinelão, nem rasteirinha sem abotoadura ou que tenha abotoadura, mas seja pé nu 

(metida no dedo) porque a criança pode se acidentar...) e também para evitar acidentes a criança com 

chinelo de arrasto não participará das aulas de Psicomotricidade; pode machucar-se ao correr. E é dificil ela (criança) 

entender... Colabore. Sim, durante o inverno pode usar à SANDÁLIA FECHADA, MAS COM 

ABOTOADURA que não seja pé nu.  

HABITUE AO ESTUDANTE DESDE CEDO A RESPEITAR AS NORMAS DA ESCOLA: Entrar e sair no 

horário certo; conduzir o mateiral de uso diário correto; fazer atividades diárias sugeridas, usar fardamento 

completo; respeitar: professores, colegas, funcionários..., São fatores importantes na Av. de Estrelas. 

29/01 – REUNIÃO COM PAIS 17:30 h. CESF. 
30/01 – Inicio Ano Letivo 2018 - Do 6º ano a 3ª série. 

MATERIAL DE USO COLETIVO 
4. (quatro) resmas de papel oficio 2 (para atividades extraclasse e as digitadas...).  

Pelo bem do seu filho (ou filha): não compre Livro do Professor. E nem o deixe trazer o celulara para Escola. É proibido. 


