9º. ano
Livros Didáticos
☐ KIT do 9º ano - O kit de livros do 9º ano compreende: Ciências, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua
Portuguesa, Matemática, Espanhol e Inglês (os livros de inglês e espanhol são disponibilizados apenas na versão
impressa).
Os livros didáticos fazem parte do material elaborado pela Rede Salesiana Brasil de Escolas, adotados em todas as
escolas salesianas do Brasil. O material é composto de livros impressos integrados ao conteúdo digital interativo. A
compra deve ser realizada por meio da loja virtual da Edebê Brasil no endereço: http://loja.edebe.com.br/.

Material Complementar
☐ LÍNGUA PORTUGUESA – Gramática – Gramática Texto, Reflexão e Uso - Renovada. Autores: Willian Roberto
Cereja e Tereza Cochar Magalhães – Ed. Atual.
☐ ARTES - Livro: Arte Hoje - 9º ano. Gabriela Brioschi / Ed. FTD
☐ Educação Financeira – Oficina das Finanças na Escola - 9º ano. Carolina Simões e Silvana Lunes/Editora Oficina
☐ OPEE - Empreendedorismo e Projeto de Vida. 9º ano. Leo Fraiman / Ed. FTD.
☐ Caderno de Redação Dom Bosco do Ensino Fundamental: Vendido na Casa do Colegial da Asa Sul.

Paradidáticos
☐ A marca de uma lágrima – Autor: Pedro Bandeira – Editora Moderna. Edição 2009.
☐ Extraordinário – J.R. Palacio – Editora Intrínseca. Edição 2013.
☐ Depois daquela Viagem – Valéria Piassa Polizzi. Editora Ática. Edição 2014

Material Individual Comum a todos os Componentes Curriculares
☐ 03 Cadernos de 96 folhas (Port./Mat./Cien.)
☐
06
Cadernos
de
48
folhas
(Hist./Geo./Esp./Fil./Ing./Arte)
☐ Caneta azul e preta.
☐ Lápis ou lapiseira.
☐ 01 caixa de lápis de cor (12 cores).
☐ 01 conjunto de caneta hidrocor (12 cores).

☐ 01 pacotes de papel A4 (100 unidades cada)
☐ 01 régua 30 cm.
☐ 01 Borracha.
☐ 01 Tesoura sem ponta.
☐ 01 Cola bastão.
☐ 01 Apontador.
☐ 03 lápis (6B).

Material de Artes
☐ 02 lápis (2B).
☐ 01 caixa de Lápis de cor
☐ 01 caixa de Giz de cera
☐03 potes de tinta guache. (cores variadas)
☐ Tela de Pintura 15x20 cm
☐02 blocos de papel Canson gramatura 180g.
☐ Pincéis fino, médio e grosso (01 de cada).

Material de Matemática
☐ 01 compasso.
☐ 01 régua 30 cm.
☐10 folhas do tamanho A4 - papel milimetrado.
☐ 10 folhas de papel quadriculado (0,5 x 0,5 cm).

☐ 01 Bloco de papel Canson gramatura 180g.
☐ 01 Tesoura.
☐ Pinceis fino, médio e grosso (01 de cada).
☐ Fita Crepe
☐ Fita Durex
☐ 02 folhas de EVA (Cores variadas)

Uniforme
☐ Uniforme escolar diário – Será obrigatório o uso do uniforme completo;
☐ Jaleco branco de manga comprida para laboratório – uso obrigatório (Não pode ser de tactel e deverá constar o
nome do aluno);
☐ Uniforme de Educação Física (Camiseta e bermuda com o logotipo do Colégio);
☐ Calçado – Tênis.
As camisetas, blusas e casacos do uniforme devem ser identificados com nome do aluno, sugerimos
que seja bordado no lado direito, na altura do logotipo do Colégio, no seguinte padrão: Fonte: Melco,
tamanho: 0,8cm – maiúscula.
Os uniformes da Rede Salesiana Brasil de Escolas só poderão ser adquiridos:
Através dos sites
www.rseloja.com.br
www.pluriforme.com.br
Em Lojas Físicas credenciadas
Casa do Colegial, Quadra 509, Bl B, Asa Sul, (61)3244-2512/3242-4423, email: orcamento509@ecolegial.com.br;
Livraria e Papelaria Flórida: Avenida Central, Bl 790, Lts 12/13 – Loja ½, Núcleo Bandeirante. (61)3552-0139,
email: papelariaflorida@hotmail.com.

Informações Importantes







O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do Colégio;
Será obrigatório o uso regular do material solicitado pelo colégio;
Não é permitido o uso de fichário;
Todo material deve ser identificado;
Outros materiais podem ser solicitados no decorrer do ano letivo.

CONFIGURAÇÕES PARA USO DOS APLICATIVOS DA EDEBÊ BRASIL













Para utilizar os aplicativos da Edebê Brasil os dispositivos deverão ter as seguintes
especificações técnicas:
Tablets e Smartphones
Sistema operacional Android 4.1 (ou superior) ou IOS 9 (ou superior)
Tela touch screen capacitiva de 4.3”
Processador Dual Core de 1 GHz
Memória RAM 1,5 GB
Memória armazenamento mínima de 16GB (para uso em dois ou mais anos 32GB)
Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N
Bateria com autonomia de 8h (para navegar na Internet via Wi-Fi, assistir vídeo ou ler texto)
Saída de áudio P2
Alto falante e fone de ouvido

Notebooks e Ultrabooks











Sistema operacional Microsoft Windows 7 (ou superior) ou macOS 10.9 (ou superior)
Navegador de internet (Google Chrome, Safari ou Firefox) – uso on-line
Resolução de tela mínima de 1024 x 768 pixels
Processador Dual Core de 2,5GHz
Memória RAM 4GB
Memória armazenamento de 128GB
Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N
Bateria com autonomia de 8h (para navegar na internet via Wi-Fi, assistir vídeo ou ler texto)
Saída de áudio P2
Auto falante e fone de ouvido

Início das Aulas: 28/01/2019

