
 
 

 RELAÇÃO DE LIVROS - 9º ANO 
 ENSINO FUNDAMENTAL II - 2022 

 

DISCIPLINA LIVROS 

Matemática 
GIOVANNI; GIOVANNI JR.; CASTRUCCI. A conquista da Matemática. 9º ano. São 
Paulo: FTD, 2015. De acordo com a nova BNCC. Com caderno de exercícios. 

Ciências 

CTC Integral Materiais, Substâncias e Reações Químicas   
Oficina Volta: Geração e consumo de energia elétrica  

Experimenta - Material vendido na escola. 
 

Geografia 
PIRES, Valquíria. Convergências: Geografia. 2. ed. São Paulo: SM, 2018. 8º ano e 
9º ano. (Os dois livros são usados no 8º e 9º ano – os mesmos adquiridos no 8º 
ano em 2021) 

História 

BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História Sociedade & Cidadania. 4. ed. São Paulo: 
FTD, 2018. 8º ano e 9º ano. Livro e caderno de atividades. De acordo com a no-
va BNCC. (Os dois livros serão usados no 8º e 9º ano – ADQUIRIR OS DOIS) 

Paradidáticos: 

 ORWELL, George. A Revolução dos Bichos, Companhia das letras. 

 VILLA, Marco Antônio. Canudos - campo em chamas (1893-1897). Edito-
ra Saraiva. 

 RIBEIRO, Djamila.  Pequeno manual antirracista. Companhia das letras. 

 

Arte/Teatro  

A cada trimestre, o professor orientará acerca do material e custo necessários 

para a realização dos projetos.  

Os projetos poderão constar de atividades de apreciação e aulas de campo, assim 

como de produção e apresentação de espetáculos. O Prata da Casa, III trimestre, in-

tegra o currículo, sendo sua produção integrante dos materiais dessa disciplina.                                                                                                                                                                                                                                                            

Espanhol 

CALLEGARI, Marília Casques; RINALDI, Simone. Contraseña 2. Editora 
Santillana Español. O mesmo adquirido no 8º ano) 

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

 

A cada trimestre, o professor ou professora orientará acerca do material e custo ne-

cessários para a realização dos projetos.  

Inglês 

Livro Didático 

 
  Project Explorer  3 

Autores: Sylvia Wheeldon and Paul Shipton 
Editora: Oxford University Press 
 

Paradidáticos:  
 
Oliver Twist 

            Autores: Charles Dickens 
            Editora: Macmillan Readers 

 

 

 

C  O  L  É  G  I  O  



 

Língua 

Portuguesa 

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática (texto, re-
flexão e uso). 5. ed. Ed. Atual. 

 

Livros literários obrigatórios - todos os alunos devem adquirir para produção 
de leitura coletiva e produção de textos. 

 

I trimestre 

AMADO, Jorge. Capitães de Areia . Ed. Companhia das Letras; 

MARIANA, Maria. Confissões de adolescentes. Editora Nova Fronteira. (E-book 
na plataforma Kindle). 

 

II trimestre 

SUASSUNA, Ariano. O santo e a Porca. Ed. Nova Fronteira. 

SUASSUNA, Ariano. O auto da compadecida. Ed. Nova Fronteira. 39 ed. 

 

III trimestre 

BRAZ, Júlio Emílio. Um encontro com a liberdade. Editora Brasil.  

EVARISTO, Conceição. Olhos d’água – Ed. Pallas. 

NGOZI ADICHIE, Chimamanda. No seu pescoço. Companhia das letras. 

 

Livros para serem adquiridos para biblioteca de classe/casa: escolher um dos 
livros por trimestre para adquirir e compartilhar leitura. 

 

I trimestre  

- Mar morto – Jorge Amado; 

- Amar, verbo intransitivo – Mário de Andrade; 

- Amor de Capitu – Fernando Sabino; 

- A viuvinha – José de Alencar; 

- A hora da estrela – Clarice Lispector; 

- Feliz ano velho – Marcelo Rubens Paiva; 

- Dom Casmurro – Machado de Assis; 

 

II trimestre 

- Mendax; o ladrão de histórias.  Breno Fernandes.  Caramurê. 

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

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

- Vidas secas – Graciliano Ramos; 

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

- Iracema - José de Alencar; 

- Primeiras estórias – Guimarães Rosa; 

 

III trimestre 

- O santo inquérito – Dias Gomes; 

- O vampiro que descobriu o Brasil – Ivan Jaf; 

- O alienista (conto) – Machado de Assis; 

- Oito contos de amor – Lygia Fagundes Telles; 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Chimamanda+Ngozi+Adichie&search-alias=books


- Martini  Seco – Fernando Sabino; 

- O Mar e seus descontentes – Saulo Dourado; 

- O conto da ilha desconhecida – José Saramago. 

 

Qualquer dicionário pequeno. 

 

Projeto 
Escolhas 

A cada trimestre, a depender do projeto desenvolvido pelos alunos, serão solicitados 

materiais. 

 
 
 
 
 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E DIÁRIO 
 

USO DIÁRIO E INDIVIDUAL DO ALUNO: 

 01 Tablet ou notebook para aulas remotas e uso de plataformas digitais; 

 Conexão de internet de qualidade para participação em aulas remotas e uso de plataformas 

digitais; 

 Máscaras de uso individual, quando no presencial; 

 01 garrafinha para beber água (squeeze) identificada, quando no presencial; 

 01 agenda com folha inteira; 

 01 caderno de 12 matérias; 

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

 01 pasta sanfonada ou uma pasta catálogo com envelopes plásticos (livre escolha), para ar-

quivar textos, atividades e avaliações, quando no presencial; 

 01 caderno pequeno de capa dura para elaboração de diário de bordo de Teatro; 

 01 classificador de elástico para o Projeto Escolhas; 

 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 bloco pequeno de papel quadriculado 

(para produção de gráficos e trabalho com Geometria), 01 calculadora simples. (Este material 

não perecível será utilizado durante todo o Ensino Fundamental II). 

A cada trimestre o professor encaminhará material e custo específicos para realização dos 

projetos. 

 

 

 

 

 



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. 

 

A cada trimestre, os professores solicitarão materiais específicos para reali-

zação dos projetos. 

 

 

INÍCIO DAS AULAS 
01/02 


