
      "Educando para a vida e para a felicidade, no amor e pelo amor”. 
 

LISTA DE MATERIAIS – 2022                                   
9º ANO – Anos Finais 

 

R. Djalma Dutra, 100, Centro 
CEP: 11.310-260 São Vicente, SP 
CNPJ: 60.919.909/0004-12 

TELEFONE: 13 3468.2452 
www.passionista.com.br/saogabriel 

 DIA: 27/01/2022, QUINTA-FEIRA    –  PRIMEIRO DIA DE  AULA, 8h às 12h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 caderno  universitário  de  100  folhas para  Matemática 

 1  caderno  universitário  de  100  folhas  para História 

 1  caderno  universitário  de  100  folhas  para Geografia  

 1  caderno  universitário  de  100  folhas  para Ciências 

 1 caderno universitário de 100 folhas para Língua Portuguesa e 
Produção Textual (o mesmo caderno para ambos os componentes 
curriculares) 

 1 caderno brochura grande de 100 folhas para Ensino Religioso e 
Filosofia (o mesmo caderno para ambos os componentes curriculares) 

 1 caderno universitário de 50 folhas para Língua Inglesa 

 1  caderno  universitário  de  50  folhas para Espanhol 

 1  caderno  universitário  de  50  folhas para Física 

 1 bloco de anotações (pode ser espiral, pequeno, com linhas) e 1 cofrinho 

 
Importante para todas as disciplinas! Pode aproveitar o mesmo 
caderno de 2021 caso esteja com folhas suficientes e em bom estado de 
conservação. 

 

  Estojo completo: canetas hidrográficas, lápis, llapiseira, marca-texto,  

  borracha, corretivo, apontador, lápis de cor, tesoura, cola bastão, 
     cola cremosa, 1 régua de 30 cm 
  História/Filosofia 
. 1 pen drive (o mesmo para ambas as disciplinas, sem mínimo de GB) 
  Arte 
· 1 caderno de desenho sem margem com 50 folhas 
. 1 pen drive 
· 1 camiseta velha e 1 toalha de mão 
· 1 caixa de tinta guache (6 cores) 
· 1 pincel chato (fino) e 1 pincel redondo (fino) 
· 1 lápis 6B / 1 pacote de gesso (pó) / 1 pacote de argila 
· Revistas para recorte, jornal velho 
  Matemática 
· 1 régua de 15 cm, 1 compasso, 1 calculadora básica 
  Educação Física 
· Camiseta própria para prática esportiva (aquisição nas mesmas lojas  

  do uniforme), bermuda ou calça do uniforme, toalha de rosto  
  e garrafinha de água. Recipiente diário de álcool em gel.

IMPORTANTE!   
 Os LIVROS PARADIDÁTICOS serão solicitados a cada trimestre. 

 Todos os materiais deverão ser encapados com plástico transparente e devidamente etiquetados com o nome do educando. 

 O educando deverá estar com o material completo desde o primeiro dia de aula. 

 Os livros didáticos deverão ser adquiridos com a edição atualizada, ou seja, de acordo com a BNCC.  

 Temos conhecimento que ainda há no mercado a edição antiga de INGLÊS. Muitos veem nessas ofertas uma possibilidade de economizar, mas é o livro antigo,  

incompatível com o que será desenvolvido em 2022. 
 
 
 
       
                  O uso diário do UNIFORME ESCOLAR é obrigatório em todas as atividades promovidas pelo Colégio e o tênis é o único calçado permitido (não é permitido o uso de calça jeans). 
                  O Colégio Passionista São Gabriel terceiriza a venda dos uniformes escolares e os mesmos podem ser adquiridos nos seguintes endereços: 

 MSK UNIFORMES – R. XV de Novembro, 17, Centro, São Vicente – 99793-1315 / 3469-8296, e-mail: contato@mskuniformes.com.br 

 ESTRAVAGANZZE CONFECÇÃO – Av. Martins Fontes, 40, Centro, São Vicente (ao lado do viaduto da Av. Antonio Emmerich) – whatsapp 99117-8565, e-mail: estravaganzzeuniformes19@gmail.com 

 LOJA DOS UNIFORMES em São Vicente – Vendas pelo whatsapp 99604-3464 ou 3467-3293 (estão implementando a Loja on-line). 

 LOJA DOS UNIFORMES em Praia Grande – Rua Sebastião de Oliveira, 143, Boqueirão – 3473-7375 (loja física). 

                 Livrofácil  – FACILIDADE PARA VOCÊ!  
                                                       Os materiais poderão ser adquiridos em outros locais de preferência da família.          

http://www.passionista.com.br/saogabriel
mailto:contato@mskuniformes.com.br
mailto:estravaganzzeuniformes19@gmail.com
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LIVROS DIDÁTICOS                           

Língua Portuguesa 

Projeto Teláris 
Edição 2019 de acordo com a BNCC 

Autores: Ana Trinconi, Terezinha Bertin,  
Vera Marchezi 
Editora Ática 
ISBN: 9788508193400 
Produção Textual 

Todos os textos - Uma proposta de produção textual 
a partir de gêneros e projetos  
Edição 2019 de acordo com a BNCC 

Autores: William Cereja e Carolina Dias Vianna 
Editora: Atual Editora 
ISBN: 978-85-5769-183-4 
 
Língua Inglesa 
OUR WAY 4 – 9ª edição de acordo com a BNCC 
(*Atenção à nova edição) 
Autores: Eduardo Amos / Elisabeth Prescher / 
Ernesto Pasqualin 
Richmond / Editora Moderna 
ISBN: 978-85-16-12327-7 
Espanhol 

Buena Gente Estândar – 4 
Autores: Encina Alonso, Matilde Martínez,  
Neus Sans 
Editora Macmillan 
ISBN: 9786685729009  
*Espanhol: Livro usado será aceito, desde que esteja com 
as respostas totalmente apagadas e o estudante ciente de 
que não terá acesso aos aplicativos da editora, os quais são 
disponibilizados via cadastro na compra  do material didático 
novo.  

 
 
Dicionários 
Pequeno Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa  
Editora Objetiva/Moderna  
ISBN: 9788516101473 
 
Minidicionário Inglês/Português – 
Português/Inglês 
The Landmark Dictionary ED 5  
ISBN: 9788516094140  

 
Minidicionário Espanhol/Português – 
Português/Espanhol  
Diccionario Santillana para Estudantes ED 4  
ISBN: 9788516093952 
IMPORTANTE o dicionário físico como material de apoio durante as 
tarefas e aulas de Espanhol, em que o acesso a aplicativos não é 
possível.  

 
Obs.: Os dicionários (Língua Portuguesa, Inglês e Espanhol) 
servem apenas como sugestão. O educando pode usar o mesmo 
dicionário do ano anterior ou de livre escolha. 

 
Filosofia 
Investigando o mundo da Prática 
Autor: Nonato Nogueira 
Editora Jovem 
ISBN: 9788555660115 
 
Ensino Religioso 
Redescobrindo o Universo Religioso 
Autor: Adecir Pozzer 
Editora Bom Jesus 
ISBN: 9788565497732 
 

 
 
História 
Projeto Teláris  
Edição 2019 de acordo com a BNCC 

Autores: Cláudio Vicentino,  
José Bruno Vicentino 
Editora Ática 
ISBN: 9788508193523 
 
Geografia 

Por dentro da Geografia 
Autor: Wagner Ribeiro 
Editora Saraiva 
ISBN: 9788547237585 

 
Ciências Naturais 
Projeto Teláris 
Edição 2019 de acordo com a BNCC 

Autor: Fernando Gewandsznajder  
Editora Ática 
ISBN: 9788508193486 
 
Matemática 
Projeto Teláris 
Edição 2019 de acordo com a BNCC 

Autor: Luiz Roberto Dante 
Editora Ática 
ISBN: 9788508193448 
 

 
 
 
 


