
9º Ano do E.F - 2017  
 
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA  
 
Senhores pais. Através de uma parceria com o CEAP, a Editora Moderna está oferecendo condições 
diferenciadas para a aquisição dos livros didáticos DESTA EDITORA que integram as listas de materiais da 
escola. Por esse sistema, a aquisição dos livros acontece pela internet, com 7% de desconto e possibilidade 
de pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito. Os livros serão entregues no CEAP e poderão ser 
retirados pelas famílias/alunos nos primeiros dias de aula. 
*Confira no site da escola ou na fanpage o passo a passo sobre como fazer. Ou acesse o site 
www.modernacompartilha.com.br e entre no menu COMPRE AQUI. 
 
1. ADAS, Melhem. Expedições Geográficas. 9º ano EF. São Paulo: Moderna, 2013.  
2. BRAICK. Patrícia Ramos. Estudar História: Das Origens do Homem à Era Digital. 9º ano. São Paulo: 
Moderna, 2015.  
3. GIOVANI, Castrucci; Giovani Jr. A Conquista da Matemática - 9º ano. Edição. São Paulo: FTD, 2015.  
4. ROCHA, Analuiza; FERRARI, Zuleica. Highlights 4. Richmond. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2014.  
5. SARMENTO, Leila Lauar. Oficina de Redação. 9º ano. 5ª ed. São Paulo: Moderna, 2016.  
* O livro de Língua Alemã será encomendado pela escola.  
* 1 Atlas para Geografia  
 
MATERIAL ESCOLAR NECESSÁRIO (IDENTIFICADO)  
 
* 1 estojo contendo: lápis preto, caneta marca-texto; apontador borracha, tesoura, cola;  
* 1 régua (30 cm);  
* 1 pasta simples com plásticos para guardar folhas para Matemática;  
* 1 caderno pequeno (testes de Língua Alemã - o mesmo da série anterior);  
* cadernos grandes (de 96 fls. ou mais) para os demais componentes curriculares;  
* Dicionário de Português atualizado com a nova ortografia;  
* Dicionário de Inglês (sugestão OXFORD).  
* Dicionário pequeno Alemão-Português/ Português-Alemão (Michelis ou outro à escolha da família).  
 
ARTES:  
* 1 cola tenaz,  
* 1 régua de 30cm,  
* 1 lápis HB,  
* lápis de cor,  
* canetinhas coloridas,  
* 1 borracha macia,  
* 1 tesoura,  
* 1 pasta catálogo (com 50 folhas de plástico),  
* 1 apontador.  
 
EDUCAÇÃO FÍSICA: Atestado Médico atualizado (Sugestão: cardiologista ou pediatra) com data de 
Fevereiro ou Março/2017. Entrega ao professor até 17/03/2017. 

http://www.modernacompartilha.com.br/

