
 

COLÉGIO FUTURO 
LISTA DE MATERIAL PARA 2 023 

ENSINO FUNDAMENTAL – 9º ANO  

 

O COLÉGIO FUTURO- SISTEMA  OBJETIVO - fornece aos seus alunos o material didático 
necessário ao desenvolvimento nas aulas de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês, 
Artes e Informática / Robótica 

Os cadernos elaborados e aprimorados pelos Coordenadores de Área (OBJETIVO) têm a 
finalidade de orientar a prática diária em sala de aula. 

Os cadernos contêm teoria, exercícios para realização em classe e tarefas diárias de casa. 
Lembramos que é possível  REUTILIZAR  materiais de anos anteriores (réguas, lápis de cor, 

estojo, régua, transferidor, compasso, dicionários etc.) desde que estejam em bom estado. 

MATERIAL DE USO PESSOAL 
OBS. Deverá ser reposto quando necessário 

• Lista de material de ARTE • Lista de material de MATEMÁTICA 

- apontador - lápis nº 02 ou lapiseira / borracha 

- lápis HB ou lapiseira - cola  Hbastão / tesoura sem ponta  

- lápis HB para desenho - régua de 30cm  transparente  

- borracha - transferidor de 180º 

- régua de 30 cm (transparente) - esquadros de 45º e 60º 

- lápis de cor - compasso ( c/ lápis acoplado) 

- canetas hidrográficas coloridas - canetas hidrocor 

- Cola em bastão e cola líquida - 01 pasta transparente c/ elástico 

- tesoura de ponta redonda - 01 caderno universitário de 100 folhas 

- 01 bloco de papel canson branco A4 - lápis de cor 

  

Material de Linguagem de Programação e Robótica: - 01 pendrive 
Inglês : caderno de 100 folhas + dicionário 
Laboratório de Redação: caderno de 100 folhas 

 

 

Livros Paradidáticos – leituras adicionais, criteriosamente selecionados pelos 
Coordenadores, serão lidos sob orientação dos professores durante o ano letivo. 

( Aguardar a solicitação do material pelo professor ) 
 

• LÍNGUA PORTUGUESA: 
- 1º bimestre: 
   Livro: “SHERLOCK HOMES-um estudo em vermelho”/ Arthur Conan Doyle/Tradução:Antonio 
Carlos     Vilela /Edit.Melhoramentos/ Edição 2ª/ ISBN: 9788506056561 
- 2º bimestre: 
   Livro: OS MENINOS QUE ENGANAVAM OS NAZISTAS/Joseph Joffo /Tradução Fernando 
Scheibe    / EDITORA Vestigio / ISBN: 9788582864104 
- 3º bimestre: 
   Livro: HISTÓRIAS DE MISTÉRIO/ Lygia Fagundes Telles / Edit. Seguinte / ISBN 
9788535918816 
- 4º bimestre:   
   Livro: ‘A METAMORFOSE” / Franz Kafka /Tradução Claudia Abeling / Edit. Melhoramentos / 
Edição    2ª / ISBN: 9788506070116 
 

OBSERVAÇÕES 
 

►INÍCIO DO INTEGRAL: 03/01/2023 (informações na Secretaria) 

►INÍCIO DAS AULAS: 1º/ 02/ 2023 
►REUNIÃO DE PAIS  / ORIENTAÇÕES GERAIS : 

►DIA 30 DE JANEIRO (aguardar horário): 

• EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS 
• ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS / ENSINO MÉDIO  

 

 

 


