
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 LISTA DE MATERIAL 
2022 

9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 2  
 
 

UNIFORME ESCOLAR  
 

Para uso diário  
 Camisa de manga curta em malha PV (modelo CBG) 

 Calça de tactel (modelo CBG) 

 Calça capri feminina (modelo CBG) 

 Calça de Helanca feminina (Modelo CBG) 

 Bermuda tactel (modelo CBG) 

 Tênis 

 Meia 

Para Educação Física: 
 Camiseta de malha PV (modelo CBG) 

 Bermuda tactel masculina (modelo CBG) 

 Bermuda de Helanca Feminina (modelo CBG) 

 Tênis 

 Meia 

ATENÇÃO: é obrigatório, na aula de Educação Física, o uso da bermuda e blusa oficial do colégio, 

tênis e meia. Por questão de higiene, não é permitido participar da aula  de  Educação Física  com a 

mesma blusa de uso diário. 

Complemento: Bolsinha (nécessaire) contendo um desodorante, toalhinha e um sabonete. Uso 

obrigatório. 

Agasalhos: 

Modelo CBG ou moleton aberto na frente. 

ENSINANDO PARA TRANSFORMAR VIDAS 



MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
 
O MATERIAL É DE USO INDIVIDUAL E DEVERÁ SER TOTALMENTE ETIQUETADO COM O 
NOME,SOBRENOME E TURMA. 
 

 01 Fichário tamanho A4, de 4 furos, com divisórias  

 Folhas para fichário de 4 furos.  

 Plásticos para fichário de 4 furos. 

PARA AS MATÉRIAS: Arte, Educação Cristã, Redação, Química, Física, Biologia e 

Literatura o uso do fichário NÃO é opcional. Nas demais matérias o estudante tem a opção 

de  usar caderno ou fichário, sendo este último o mais recomendado. O fichário é um 

importante instrumento de  registro, acompanhamento e participação do estudante no 

processo de aprendizagem. Através dele, é  possível desenvolver habilidades de organização 

e bons hábitos de estudo. Nele estarão registrados os  conteúdos apreendidos, bem como o 

desenvolvimento acadêmico do estudante, suas reflexões e anotações  pessoais. ELE SERÁ 

AVALIADO E PONTUADO EM CADA ETAPA LETIVA.   

 01 Régua de 30 cm transparente  

 01 estojo contendo: 

 01 Caneta azul, preta e vermelha  

 01 Lápis ou lapiseira 0,7 + grafite 

 01 Borracha  

 01 Apontador  

 01 Tesoura  

 01 Corretivo de fita  

 01 Marca Texto  

 01 Cola  

 

MATERIAL ARTÍSTICO - USO INDIVIDUAL, DEVE FICAR COM O ALUNO 
 

 01 Fichário e folhas, conforme especificado acima. Deve estar sempre com o aluno.  

Os materiais abaixo devem ficar em casa e serem trazidos, quando solicitados.  

 02 folhas de papel canson grossa ou 60 kg para desenho – Tamanho A3  

 01 estojo de canetinha hidrocor 12 cores  

 01 caixa de lápis de cor 12 cores  

 01 pincel chato pequeno para pintura 

 01 Kit tempera guache 15ml. OBS.: Ver data de validade  

OBS 1: Durante o ano letivo será solicitado tecido e/ou acessórios para figurino do teatro OU tela 

para  pintura, a depender da obra de arte que será realizada.  



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

 Fique atento à edição dos livros, pois não serão aceitas outras edições. 

 É proibido o uso de corretivo líquido e estilete na escola. 

 É proibida a utilização de livros copiados e/ou partes copiadas (Xerox) e livros do professor 

são de uso exclusivo do professor. 

 

LIVROS 
 

O livro didático é uma importante ferramenta do processo ensino aprendizagem. Por meio dele é 

possível ao estudante acompanhar e rever os assuntos abordados em sala, bem como refletir e 

exercitar o que aprendeu. Por isso é importante que todos estejam com seus livros desde a primeira 

semana de aula e que estejam em adequadas condições de uso.  

Livros escritos, marcados ou recortados não permitem a participação efetiva do estudante 

que é necessária durante as atividades. 

 

Combo de materiais: Sistema Mackenzie de Ensino e Plataformas de Recursos Digitais, poderão 

ser parcelados em 10X no boleto junto a mensalidade a partir de Fev/22. 

LOCAL DE COMPRA: Setor Financeiro do Colégio Batista Getsêmani 

 

SISTEMA DE ENSINO MACKENZIE – 9º ano - Fundamental 2  

Livros Semestrais: Geografia, História, Língua Estrangeira Espanhol, Língua Estrangeira Inglês, 

Matemática, Língua Portuguesa. 

QUIMICA: Apenas o livro 1 da 1ª série do Ensino Médio, da Coleção Escolher com Sabedoria e o 

Caderno de Atividades de Química da 1ª série do Ensino Médio ambos do Sistema Mackenzie de 

Ensino. 

 

RECURSOS DIGITAIS 

Assinatura da plataforma 4FUN -  "Aluno Nota Azul": a plataforma dispõe de mais de 100 cursos 

na área de informática, marketing digital, desenhos, produção de games e outros que podem ser 

acessados  de qualquer computador e realizados por toda a família. Alguns cursos serão 

selecionados pela Escola para serem realizados como parte do conteúdo anual de cada turma, em 

um novo e moderno laboratório de Informática, onde serão ministradas as aulas.                                                                                                                      

Assinatura da plataforma IMAGINIE: nessa plataforma, os alunos farão os simulados modelo 

ENEM e SAEB, bem como as atividades de produção textual, garantindo que, além da correção 

dos nossos professores, eles tenham também uma correção externa e possam comparar seus 

resultados com alunos de todo o Brasil. Ambas as assinaturas deverão ser adquiridas no financeiro 

do Colégio. 



 

GRAMATICA 
 

Gramática Aprender e praticar   

Autor: Mauro Ferreira  

Edição: 2014 – Conforme a nova ortografia  

Editora: FTD  

Esta gramática será utilizada até a 3ª série do E.M  

 

EDUCAÇÃO CRISTÃ 

 Bíblia – NVI (Nova Versão Internacional) – Pode ser Bíblia on line.  

 Uso diário Fichário e folhas, conforme especificado acima.   

 

DICIONÁRIOS 

 
 Língua Portuguesa: à escolha do estudante. Pode ser físico ou digital, desde que de acordo 

com a nova ortografia.                                                                  

 Língua Estrangeira: Inglês e Espanhol: à escolha do estudante. Pode ser físico ou digital.                                                  

 Dicionário de Noah Webster, 1828 . Versão digital – acesso gratuito 

 

LITERATURA 

 Fichário e folhas, conforme especificado acima 

 Serão lidos 6 livros ao longo desta série.  

 

1ª ETAPA  

 A Moreninha 

Autor: Joaquim Manuel de Macedo 

Editora: FTD  

 A Revolução dos Bichos 

     Autor: George Orwell 

     Editora: Companhia das Letras 

 

 2ª ETAPA  

 O Refúgio Secreto 

Autor: Corrie Ten Boom 

Editora: Betânia   

 



 Os Três Mosqueteiros 

Autor: Alexandre Dumas 

Editora: FTD 

 

3ª ETAPA  

 Dom Quixote 

Autor: Miguel de Cervantes 

Editora: FTD  

 Sete Desafios Para Ser Rei 

Autor: Jan Terlow 

Editora: Ática   

 

Incentivamos que os estudantes façam seus cadastros nas bibliotecas públicas da cidade 

para  empréstimo de obras e procurem na internet livros que sejam de “domínio público”, 

pois estes  podem ser baixados legalmente.  


