
                                                                                                      

                                                                                       
Lista de Material 2020                                                                             

9° ano - Ensino Fundamental  

 
Material Apostilado Anglo com as disciplinas de: Português, Geografia, Ciências, Matemática, História, 

Inglês, Redação. (Entregue no início das aulas.).  

- Para acompanhar as aulas:  

 01 agenda 2020 (espiral com um dia por página)  

 cadernos (Não recomendamos fichário.)   

 Estojo contendo: caneta azul, caneta preta, caneta marca texto, lápis preto, borracha macia, 

apontador, régua, cola bastão e tesoura sem ponta.  

 

- Para acompanhar as aulas de Matemática:  

   01 régua transparente - 30 cm 

  01 régua transparente - 15 cm 

   01 transferidor transparente de 180°  

  01 esquadro de 45° (pequeno)  

   01 esquadro de 60° (pequeno)  

  01 compasso  

   01 pasta com elástico, polionda 2cm  

   01 lixa de unha (para apontar compasso)  

 

- Para acompanhar as aulas de Artes:  

 01 cola líquida 225mg 

 01 cola bastão 

 01 pasta preta com 30 plásticos  

 01 lápis HB (para os 1° traços) 

 01 lápis 2B (para definição) 

 01 lápis 6B 

 01 pincel para pintura ponta chata (qualquer número) 

 01 caneta hidrográfica preta (ponta porosa) 

 01 caixa de lápis de cor 24 cores 

 01 tesoura escolar 

 01 caixa de giz de cera (*) 

 01 caixa de tinta acrílica Acrilex pequena (*) 

 01 bloco de papel canson A4-140g/m2 (*) 

 01 pacote de sulfite neon (colorida) (*) 

 04 cartolinas (brancas) (*) 

 02 folhas de papel cartão (cor a escolher) (*) 

 03 color set (preto) (*) 

 01 folha vegetal (*) 

 01 tela para pintura 20x30mm (*) 

(*) Trazer no primeiro dia de aula de Artes. 
Obs.: durante o ano letivo serão solicitados materiais específicos para atividades complementares. O 
material do ano anterior, estando em bom estado, poderá ser utilizado.  

  



 

 

 

- Para acompanhar as aulas de Robótica:  

 01 pen drive no mínimo 2 GB  

 01 caderno pequeno capa dura (preto) 

 

- Livros Paradidáticos:  

 

1º Bimestre 

 Poesia faz pensar 

Carlos Drummond de Andrade e outros 

Editora Ática 

 

2º Bimestre 

 A menina que roubava livros  

Markus Zusak 

Editora Intríseca 

 

3º Bimestre 

 O Santo e a porca 
Ariano Suassuna 
Editora José Olympio 
 

4º Bimestre 

 Um Estudo em Vermelho  

Arthur Conan Doyle 

Ligia Cademartori 

Editora FTD 

    

- Observações:  

1. Início das aulas: 27 de janeiro.   

2. Horário das aulas: 7h00 às 11h50 (duas vezes por semana saída às 12h40). 

3. Reunião Pedagógica: dia 08 de fevereiro às 09h00.  

4. Uniforme: uso obrigatório da camiseta Anglo, bermuda (até o joelho) ou calça comprida.  

(Obs.: não aceitaremos uniformes com alterações no modelo, cor ou logotipo da escola.)  

5. É terminantemente proibido o uso de chinelo em ambiente escolar.  


