
 RELAÇÃO DE LIVROS - 9º ANO 
 ENSINO FUNDAMENTAL II - 2018 

 
 
 

DISCIPLINA LIVROS 

Matemática 
GIOVANNI; GIOVANNI JR.; CASTRUCCI. A conquista da Matemática. 9º ano. 
São Paulo: FTD, 2015. Com caderno de exercícios. 

Ciências 

Materiais, substâncias e reações químicas 

Geração de energia elétrica                      CTC - Material vendido na escola. 

Nutrição e corpo humano (o mesmo adotado no 8º ano) 

Sistemas endócrino, nervoso e reprodutivo humano (o mesmo adotado no 8º 
ano) 

Geografia 
PIRES, Valquíria. Convergências: Geografia. São Paulo: SM, 2016. 8º ano e 9º 
ano. (Os dois livros serão usados no 8º e 9º ano – ADQUIRIR OS DOIS) 

História 

BRAICK, Patrícia Ramos. Estudar História: das origens do homem à era digi-
tal. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2015. 8º ano e 9º ano. (Os dois livros serão u-
sados no 8º e 9º ano – ADQUIRIR OS DOIS) 

Villa, Marco Antônio. Canudos - campo em chamas (1893-1897). Editora Sa-
raiva. 

Artes/Teatro  
A cada trimestre, a professora orientará acerca do material necessário para a 
realização dos projetos. Também, irão constar atividades de apreciação de 
espetáculos teatrais indicados pela professora como trabalho da disciplina.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Espanhol 

A cada trimestre, o professor orientará acerca do material necessário 
e o custo para a realização dos projetos. 

Dicionário SANTILLANA para estudantes. Espanhol - Português. Portu-
guês – Espanhol. 

Inglês 
Não haverá compra de livros. Enviar para a escola os livros usados no 7º ano 
e 8º ano (2017). 

Língua 

Portuguesa 

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática (texto, 
reflexão e uso). 5. ed. Ed. Atual, 2016. 

Livros paradidáticos: 

- Incidente em Antares – Érico Veríssimo; 

- Lisbela e o prisioneiro – Osman Lins – Ed. Planeta do Brasil; 

- Capitães de Areia – Jorge Amado – Ed. Companhia das Letras; 

- Olhos d’água – Conceição Evaristo – Ed. Pallas. 

Livros à escolha dos alunos: 

- A bicicleta que tinha bigodes – Ondjak – Ed. Pallas; 

- O santo inquérito – Dias Gomes; 

- A hora da estrela – Clarice Lispector; 

- Morte e vida Severina – João Cabral de Melo Neto; 

- Mar morto – Jorge Amado; 

- A morte e a morte de Quincas Berro D’água – Jorge Amado; 



- Feliz ano velho – Marcelo Rubens Paiva; 

- Amar, verbo intransitivo – Mário de Andrade; 

- Dom Casmurro – Machado de Assis; 

- O alienista (conto) – Machado de Assis; 

- Amor de Capitu – Fernando Sabino; 

- A viuvinha – José de Alencar; 

- Iracema - José de Alencar; 

- Oito contos de amor – Lygia Fagundes Telles; 

- Martini Seco – Fernando Sabino; 

- Vidas secas – Graciliano Ramos; 

- O vampiro que descobriu o Brasil – Ivan Jaf; 

- O santo e a porca – Ariano Suassuna; 

- Primeiras estórias – Guimarães Rosa; 

- O conto da ilha desconhecida – José Saramago. 

 

Qualquer dicionário pequeno. 

 

Os livros da biblioteca de classe serão adquiridos após as aulas começarem, 
conforme planejamento das aulas de Língua Portuguesa. 

 
 
 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E DIÁRIO 
 
 

USO DIÁRIO E INDIVIDUAL DO ALUNO : 

 01 agenda; 

 01 caderno de 16 matérias; 

 01 caderno pequeno ou 01 grande, de 01 matéria, para os registros de Ciências; 

 01 Tablet; 

 01 pasta de capa dura sanfonada com envelopes plásticos transparentes para arquivar textos, 

atividades e avaliações; 

 01 caixa de lápis de cor e/ou hidrocor; 

 01 tesoura. 

 

 

 



PARA MATEMÁTICA (material de uso individual do aluno): 

 Régua, transferidor, par de esquadros, compasso, 01 calculadora simples e 01 classificador de 

elástico para acondicionar o material de Geometria. (Este material não perecível será utiliza-

do durante todo o Ensino Fundamental II). 

OBS: OS ALUNOS DEVERÃO TRAZER QUANDO SOLICITADOS. 

 

PARA ENTREGAR NA ESCOLA 

 01 monobloco de 50 folhas (para produção de texto do aluno nos projetos de Língua Portu-

guesa e registros das demais disciplinas).  

Observação: Existe a opção de comprar o monobloco com o timbre da escola. 

 


