LISTA DE MATERIAIS – 9º ANO/2022
DISCIPLINA

LIVRO / MATERIAIS
Atenção! Os materiais abaixo foram alterados em relação ao ano anterior, ou são
consumíveis. Não podem ser reaproveitados de um ano para o outro!

LIVROS NOVOS

 Desenho Geométrico 9º Ano. Jorge, Sônia. 6ª edição – São Paulo; Saraiva, 2019. (* LIVRO CONSUMÍVEL)
Des. Geométrico  Caderno para desenho (sem pauta – A4), lápis ou lapiseira com grafite média (HB) e macia (2B), régua plástica
transparente de 20 ou 30 cm, par de esquadros transparentes, transferidor de 180º, compasso escolar com
trava para abertura, grafite extra para o compasso, lixa de unha pequena.
Espanhol

Inglês

Português

 Ventana – al español 4 – Roberta Amendola – São Paulo: Moderna (Santillana), 3ª Edição, 2021
(* LIVRO CONSUMÍVEL)
 1 caderno
 Our Way 4; Eduardo Amos, Elisabeth Prescher, Ernesto Pasqualin – Ed. Moderna – 9ª edição - 2021 - São
Paulo. (Importante observar o título do livro) (* LIVRO CONSUMÍVEL)
 1 caderno
 Arabirá Plus: Português. Editora Executiva: Mônica Franco Jacintho. 9º ano – 5ª edição – São Paulo:
Moderna, 2018.
 1 caderno universitário.
 Será adotado um livro paradidático por bimestre, a ser indicado pelos professores.

LIVROS
REUTILIZÁVEIS

Os LIVROS abaixo podem ser reaproveitados do ano anterior

 Araribá Plus: Ciências Naturais – Editores Executivos: Maíra Rosa Carnevalle, Rita Helena Bröckelmann. 9º
ano – 5ª edição – São Paulo: Moderna, 2018. (SOMENTE O LIVRO)
 1 caderno para Física
Física e Química
 1 caderno para Química (sala)
 QUIMICA - 1 guarda-pó (uso OBRIGATÓRIO nas aulas de Laboratório para a segurança dos alunos)
 QUÍMICA - Apostila Anual de Laboratório (será vendida na primeira semana de aula)
Geografia

 Araribá Plus: Geografia. Editor Executivo: Cesar Brumini Dellore. 9º ano - 5ª edição – São Paulo: Moderna,
2018. (SOMENTE O LIVRO)
 Caderno 96 folhas

História

 Araribá Plus: História – 9º ano, Organizadora: Editora Moderna / Maria Raquel Apolinário. 5ª edição – São
Paulo: Ed. Moderna, 2018. (SOMENTE O LIVRO)
 1 caderno

Matemática

 Araribá Plus: Matemática. Editores Responsáveis: Mara Regina Garcia Gay, Willian Raphael Silva. 9º ano - 5ª
edição – São Paulo: Moderna, 2018. (SOMENTE O LIVRO)
 1 caderno de 96 folhas

Artes

 1 Caixa de lápis de cor, lápis 4B e 6B, e caderno de desenho capa dura tamanho A4 (com ou sem margem)
(pode usar o caderno do ano passado, se tiver páginas em branco).


Livros
Paradidáticos
Português

 1º Bimestre: Frankenstein. Autora: Mary Shelley (adaptado por Claudia Lopes).
 2º Bimestre: O Diário de Anne Frank . Autora: Anne Frank
 3º Bimestre: Romeu e Julieta. Adaptado por Leonardo Chianca.
 4º Bimestre: A Biblioteca Mágica de Bibbi Bokken. Autor: Jostein Gaarder e Klaus Hagerup

ATENÇÃO:
 Início das aulas no dia 14/02/2022 (2ª Feira);
 Horário das aulas: Ensino Fundamental Matutino das 7h35min. às 11h50min.
Ensino Fundamental Vespertino das 13h30min. às 17h45min.;
 No primeiro dia de aula os alunos deverão vir uniformizados e trazer somente um caderno de rascunho;
 Uso de cadernos individuais (por disciplina), para evitar o peso da mochila, porém, é possível o uso do caderno universitário.
Livro Consumível – não pode ser reaproveitado, pois prejudica o processo durante o ano.

Senhores pais,
Este ano as famílias poderão novamente optar pela compra dos livros didáticos através de
papelarias como todos os anos, ou pelo site da editora Moderna, de forma fácil e prática, conforme
instruções abaixo. Escolha a forma que achar melhor. Mas atenção para não perder os prazos com
descontos!
Confira o Calendário.
Dezembro 2021
 Dia 20/12 - Início das vendas do material da Editora Moderna pelo site com desconto (até dia
10/02/22).
Janeiro 2022
 Dias 25, 26 e 27/01 – Entrega dos livros da Moderna para os pais, na escola, pela equipe da
editora, das 8h às 18h.
Fevereiro 2022
 Dia 10/02 - Último dia de vendas pelo site da Editora Moderna com desconto.
 Dia 14/02 – Primeiro dia de aula.

Compra através de papelaria:
Sua compra pode ser feita por qualquer papelaria de nossa região. O Colégio Dom Jaime oferece a
indicação da “Papelaria Turma do Papel” que há anos presta um serviço de qualidade e está localizada bem
pertinho, na Rua Koesa 430 – Kobrasol – São José – Fone: 3259-5111

Compra através do site das editoras:
Sua compra dos livros didáticos poderá ser feita diretamente no site da editora Moderna, seguindo as
orientações abaixo.
EDITORA MODERNA
Site: www.modernacompartilha.com.br
Dúvidas durante a compra entre em contato com a nossa Central de Atendimento 0800 770 3004
atendimentocompartilha@modernacompartilha.com.br
Como Comprar?
1) Acesse o site www.modernacompartilha.com.br e clique na seção COMPRE AQUI.
2) Cadastre-se ou faça o login. Caso você já tenha comprado com a editora anteriormente, basta iniciar a
sessão inserindo seus dados de login e senha. Se não tiver cadastro, insira todos os dados solicitados do
responsável pelo aluno (CPF cadastrado na matrícula do aluno na escola e seu e-mail pessoal válido).
3) Confirme os dados do aluno na tela seguinte, confirmando todas as informações cadastradas. Os alunos
vinculados ao perfil do responsável são puxados automaticamente pela plataforma. Basta confirmá-los para
seguir com a compra.
4) Os livros serão retirados na escola, conforme calendário em anexo.
* Imprima o voucher da compra, clicando no seu nome no lado esquerdo da tela e indo em MEUS
PAGAMENTOS. A entrega dos livros acontecerá somente com a apresentação desse documento.
5) Finalize seu pedido. Complete o cadastro e seguindo os passos, finalize a sua compra.
Informações importantes:
✓ Horário das aulas: Matutino das 7:35h às 11:50h – Vespertino das 13:30h às 17:45h;
✓ Nomeie TODOS os materiais (podem ser usadas etiquetas ou caneta permanente) os livros duram bem
mais QUANDO encapados com papel contact transparente e os lápis e canetas etiquetados um a um
evitando trocas e extravios;
✓ No primeiro dia de aula, como em todos os outros dias, o uniforme e o material escolar são obrigatórios
e muito importantes. Nomeie sempre todos os uniformes.

