
 
 

 

LISTA DE MATERIAL – 2020 - 9º ano 
 
I -  MATERIAL DIDÁTICO OBJETIVO (adquirido na taxa de material) 
 

A coleção didática composta pelo conjunto dos Cadernos de Atividades do Sistema Objetivo de Ensino é o 

resultado de uma sólida experiência na elaboração de materiais didáticos e em sua utilização efetiva em sala de 

aula que será entregue no início de cada etapa letiva. 

➢ 2 Conjuntos das áreas de Arte,  

➢ 4 Conjuntos das áreas de História, Geografia e Ciências,  

➢ 4 Conjuntos das áreas de Matemática e Língua Portuguesa 

➢ 4 Conjuntos da área de Inglês 

➢ 2 Conjuntos de revisão dos conteúdos contemplados nos livros 1 e 2 e livros 3 e 4. 

➢ 2 Conjuntos de laboratório de programação e robótica  
 
 

II - MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
 

✓ 2 cadernos de 60 folhas: 1 caderno para Língua Portuguesa e 1 caderno para Matemática 

✓ 1 caderno de 10 matérias para as demais disciplinas: História, Geografia, Ciências, Língua Inglesa e 

Língua Espanhola ou 5 cadernos de 60 folhas. 

✓ 1 pasta de plástico transparente, resistente, com elástico; 

✓ 1 tesoura sem ponta de boa qualidade; 

✓ 2 lápis pretos n°2 ou lapiseira; 

✓ 1 borracha branca; 

✓ 1 caixa de lápis de cor com 24 cores; 

✓ 2 canetas azuis, 1 caneta vermelha e 1 caneta preta; 

✓ 1 régua comum de 30 cm, resistente; 

✓ 1 tubo de cola 90g; 

✓ 1 garrafa para água (de esporte – obrigatório para o uso diário -); 

✓ 1 conjunto de esquadro; 

✓ 1 compasso; 

✓ 1 transferidor; 

✓ 1 jogo de canetas hidrocor coloridas; 

✓ 1 caixa de giz de cera; 

✓ 4 pacotes de folha A4.  



                                                                                                            

OBSRVAÇÃO: Os materiais utilizados nos trabalhos extraclasse (interdisciplinar, café com letras, etc) são 

de responsabilidade dos alunos. Assim, estes deverão ser adquiridos conforme demanda apresentada por 

cada grupo. Deste modo, a escola não se responsabilizará pelo fornecimento dos mesmos. 

 
 

✓ Estes materiais deverão ser repostos ao longo do ano conforme necessidade do aluno. 
 
✓ Lembramos que é possível reutilizar materiais de anos anteriores, tais como caderno, tesoura, 

lápis de cor, caneta hidrocor, estojo, régua, apontador, dicionário etc. , desde que estejam em 

bom estado. 
 

 

 

 

ATLAS GEOGRÁFICO ATUALIZADO 

DICIONÁRIO INGLÊS/PORTUGUÊS- Sugestão: Oxford, Longman, Mac Millan, Cambridge,Saraiva; 

LITERATURA -  Os livros serão solicitados no início de cada etapa para serem adquiridos pelos alunos.  

ESPANHOL – Livro Buena Gente 4 – Editora Difusion 

 
Observações: 
 
 

✓ Todo o material de uso individual deverá ser identificado com nome completo do aluno. 

✓ Não incluir na lista: estilete. 

✓ Uniforme deverá ser completo (blusa do Sepro; short saia azul com logomarca do Sepro; calça azul 

legging com a logomarca do Sepro; calça azul tactel ou bermuda azul com a logomarca do Sepro); 

calçado fechado. 

✓ O uniforme poderá ser adquirido na loja Império dos Uniformes – Av. João Pinheiro, 336 – Centro 

(31)3831-0807 

✓ O uniforme Objetivo poderá ser solicitado por encomenda na Escola Sepro. 

 

Atenciosamente, 

                                                                                                                                 Andréa Maria Martins Cabral                                                    

Coordenadora do Ensino Fundamental II  
 

 

 


