COLÉGIO SINODAL IBIRUBÁ
Aprender, crescer, evoluir fazendo a diferença!

Lista de Material – 2022
9º Ano – Ensino Fundamental II
DISCIPLINAS
PORTUGUÊS
MATEMÁTICA
HISTÓRIA
GEOGRAFIA
FÍSICA
QUÍMICA
INGLÊS

MATERIAL DO SISTEMA ANGLO DE ENSINO
As apostilas serão comercializadas nos dias 8 e 9 de fevereiro
de 2022 no Colégio Sinodal.
O pagamento das apostilas acontecerá conforme opção
marcada no requerimento de matrícula.

Materiais de uso diário, deve vir na mochila todos os dias:
•
•
•
•

1 caneta azul, 1 caneta vermelha, 2 lápis, borracha, tesoura, cola, apontador, caneta marca texto;
1 régua 30cm transparente;
1 caixa de lápis de cor com 12 cores;
1 estojo de canetinhas hidrocor.

Materiais para as disciplinas
Português: 1 caderno grande 96 folhas e 1 Dicionário de Língua Portuguesa (de acordo com a nova
ortografia).
Matemática: 1 caderno grande 96 folhas, 1 caderno pequeno 96 folhas para o Dicionário de Matemática (aluno que
já possui deverá utilizar o mesmo do ano anterior), esquadros, transferidor, compasso e malha quadriculada.

História: 1 caderno grande de 96 folhas.
Geografia: 1 caderno grande de 96 folhas e 1 Atlas Geográfico.
Química: 1 caderno grande 96 folhas (poderá dividir com a disciplina de Física).
Física: 1 caderno grande 96 folhas (poderá dividir com a disciplina de Química).
Inglês: 1 caderno de desenho de 80 folhas.
Ensino Religioso: 1 caderno pequeno 48 folhas (aluno que já possui deverá utilizar o mesmo do ano
anterior).
Artes: 1 caderno pequeno de 48 folhas, Bloco A3 encadernado, Lápis 6B, Tintas PVA, Pincéis nº 12 e
16.
Educação Física: Atestado Médico para frequentar as aulas de Educação Física e Oficinas Esportivas
(atualizado com data de janeiro ou fevereiro). É obrigatório o uso do uniforme completo e tênis adequado
para a prática de atividade física. As meninas precisam manter o cabelo preso durante a aula. Evitar joias e
adereços.

Datas Importantes
➢ 17.02.2022 (quinta-feira): Início do ano letivo;
➢ 28.02.2022 (segunda-feira): Entrega do Atestado Médico.

