
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Qtde. Item 
 AVISOS IMPORTANTES: 

 

 O material de Arte será solicitado trimestralmente 

conforme programação (materiais mais 

específicos para realização de trabalhos). Os 

itens de uso diário foram relacionados ao lado. 

 Uso obrigatório de caderno para as disciplinas. 

 Uso obrigatório dos dicionários (os sugeridos ou 

os escolhidos pelos pais). 

 Identificar com o nome do adolescente todos os 

materiais, inclusive uniforme e agenda. 

 O educando deverá estar com o material 

completo desde o primeiro dia de aula. 

 Durante o ano, caso necessário, serão solicitados 

materiais para reposição. 
 

A Livraria Loyola estará de plantão na escola no 
período de 06/01/2020 a 12/02/2020, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h. 
 

Observação: Os materiais acima descritos poderão ser 
adquiridos em outros locais de preferência da família. 
 

O uso do UNIFORME ESCOLAR é obrigatório em 

todas as atividades promovidas pelo Colégio, da 

Educação Infantil ao Ensino Médio e o tênis é o único 

calçado permitido. O Colégio Passionista Santa Maria 

terceiriza a venda dos uniformes escolares e os 

mesmos podem ser adquiridos nos seguintes locais: 
  

“LOJA DOS UNIFORMES”: 3473-7375 
“MSK UNIFORMES”: 3469-8296 

“ESTRAVAGANZZE CONFECÇÃO”: 3468-5450 
 

 

DIA 27/01, SEGUNDA-FEIRA 
 Acolhida aos alunos novos 10h às 11h30.   

DIA 28/01, TERÇA-FEIRA 
 Retorno de todos os alunos. 

 

Todos os itens da lista deverão estar 
IDENTIFICADOS com o nome do aluno. 

 

01 
caderno espiral (tamanho universitário) 100 folhas para Português / 
Produção de Texto. 

01 Pasta com 30 plásticos para Produção de Texto.   

01 
Caderno espiral (tamanho universitário) 100 folhas + 50 folhas de 
almaço para Matemática.  

01 
Caderno espiral capa dura  (tamanho universitário) 100 folhas + pen 
drive para Geografia.   

01 
caderno espiral capa dura (tamanho universitário) 100 folhas  para 
História. 

01 
caderno  brochura capa dura (tamanho universitário) 100 folhas +  
conjunto de canetas coloridas para Ciências e Física. 

01 
Caderno capa dura (tamanho universitário) 100 folhas para Ensino 
Religioso e Filosofia.   

01 Caderno fichário para Inglês.  

01 caderno brochura capa dura (grande) 50 folhas para Espanhol e Inglês. 

01 

Caderno de Desenho com margem ou Pasta de plástico (catálogo) com 

folhas de sulfite + transferidor + compasso + esquadros para Geometria.   

50 folhas de papel almaço 

20 folhas de papel quadriculado 

50 folhas de papel milimetrado 

01 camiseta branca para as aulas de Educação Física.   

Materiais de uso individual: Agenda 2019, lápis ou lapiseira, borracha, régua 
(30 cm), canetas, caneta marca-texto e corretivo.  
 

MATERIAL DIÁRIO DE ARTE: 
 

Qtde. 
 

Item 

01 
pasta com 25 plásticos transparentes, acompanhada de folhas de sulfite e 
folhas de fichário com pauta. 

01 caixa de lápis de cor (mínimo 12 cores) 

01 lápis 6B 

01 tesoura e 01 cola bastão 

1/2 bloco de canson A3 e ½ bloco de canson A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LIVROS 
 

• Os livros devem ser adquiridos considerando a ÚLTIMA EDIÇÃO, ou seja, LIVRO/COLEÇÃO ATUALIZADOS.   

• A família pode aproveitar livros com edições antigas, porém, deve responsabilizar-se em auxiliar o filho quanto à organização de 

eventuais exercícios, unidade ou capítulos que não coincidam com a versão atual, além de apagar na íntegra todos os registros 

feitos pelo usuário anterior. 

Língua 

Portuguesa 

Pequeno dicionário Houaiss da língua portuguesa - Autor: Antonio Houaiss  

        ISBN: 9788516101473 -  Editora Moderna. (Obrigatório em todas as aulas). 

Gramática reflexiva - Autores Willian Cereja e Thereza Cochar 
ISBN: 978.85.57.69.007-3                – Editora Atual.  

Todos os textos - Autores Willian Cereja e Thereza Cochar 

        ISBN: 978.85.57.69.183-4               - Editora Atual 

Matemática 
Telaris matemática 9º ano 
       Autores: Luiz Roberto Dante e outro. 
       ISBN: 978.85.08.193.44-8  - Editora Ática 

Ciências 
Projeto teláris – Nosso corpo  
        Autor: Fernando Gewandsznajder 

ISBN: 978.85.08.17.222- 1 – Editora Ática. (O mesmo do ano anterior) 

Inglês Uncover - Full Combo with Online Workbook and Online Practice, Level 4 
        ISBN: 978-1-316-64367-9 

História 

Araribá plus: História 9º ano – 5ª edição reformulada 

        Autores: Maria Raquel Apolinário 

        ISBN: 978.85.16.11.206- 6 - Editora Moderna 

Geografia 

Araribá plus; Geografia – 5ª edição (reformulada) 
ISBN: 9788516112226 - Editora moderna 

Moderno atlas geográfico  

        Autora: Graça Maria Lemos Ferreira 

ISBN: 9788516102685 – Editora Moderna.  

Obs.: O aluno que possui o Atlas do ano passado, não precisa comprar o discriminado acima. 

Arte 
Projeto radix 

Autora: Beá Meira  
ISBN: 9788526275638 – Editora Scipione. 

Filosofia 
Vereda digital - filosofar com textos – ANO: 2012  
        Autora: Maria Lúcia de Arruda Aranha 
        ISBN: 9788516107079 - Editora Moderna. 

Educação 

Religiosa 

Redescobrindo o universo religioso  
Autor: Adecir Pozzer 
ISBN: 9788565497732 – Editora Bom Jesus. 

Orientação 

Vocacional 

Filosofia e cuidado de si – Projeto para uma orientação Vocacional (Volume 1 e 2) 
Autor: Carlos Castanha – Editora Filosófika - (Livro será vendido pelo Colégio) 

 Livros paradidáticos serão solicitados no início de cada trimestre. 

 

 

 
 

 


