
 
MATERIAL DIDÁTICO 

9º ANO 
 

Disciplina Preço 2020   

 
IMPRESSO + 

DIGITAL DIGITAL 
 

Ciências R$ 144,74    R$ 101,32  
Ensino 
Religioso R$ 101,29 R$ 70,90 

 

Geografia R$ 128,13 R$ 89,69  
História R$ 147,18    R$ 103,02  
Língua 
Portuguesa R$ 165,19 R$ 115,63 

 

Matemática R$ 194,59 R$ 136,21  
Inglês R$ 107,83 R$ 107,83                 *IMPRESSO 
TOTAL R$ 988,94 R$ 724,60  

 
 

Há duas opções de compras do material (atentar-se ao valor total antes de finalizar a 
compra): 

• Somente material digital 
• Material digital + livros impressos 

 
A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da EDEBE Brasil, no 
endereço http://loja.edebe.com.br, a partir do momento em que o aluno estiver matriculado. 

     As formas de pagamento disponíveis são: 
• Cartão de crédito em até 10X (Visa e Mastercard) - Até o dia 12/01/2020 

Após essa data pagamento em até 5x no cartão 
Boleto à vista com 5% de desconto 

 
IMPORTANTE: Se a opção dos pais for somente pela compra do material digital não poderão 
comprar mais o material impresso. O livro de inglês está disponível apenas na versão 
impressa. 
 

Livros Didáticos: 
 
ESPANHOL (Deverá ser adquirido separadamente): 
• Espanhol sin fronteras – volumen 4 – NOVA EDIÇÃO / Maria De Los Angeles J. Garcia 

/ Josephine S. Hernandez – Ed. Scipione; 
 

Obs. Os livros, por motivos pedagógicos, não poderão ser reaproveitados. 

Paradidáticos:  

1º trimestre – Língua Portuguesa 
“O diário de Anne Frank” 
VERSÃO INTEGRAL 
 

OS DEMAIS LIVROS SERÃO ADOTADOS AO LONGO DO ANO 
 
 

http://loja.edebe.com.br/


Lista de Material 2020 

9º ano do Ensino Fundamental II 
 

 
Material comum: 

• 07 cadernos universitários – 100 folhas (capa dura sem picote nas folhas) (1-Português, 2- 
Matemática (ou 1 de 200 folhas), 1-História, 1-Geografia , 1- Ciências, 1-Inglês); 

• 03 cadernos universitários de 50 folhas (Espanhol, Ens. Religioso e Filosofia). 
• 01 avental branco para o laboratório (com nome do aluno, bem visível, escrito no bolso da 

frente), com mangas longas e comprimento até o joelho; 
• 02 canetas marca-texto (cores diferentes, sendo uma delas amarela); 
• 04 canetas esferográficas (azul, vermelha, verde e preta); 
• 01 lápis grafite 6B; 
• 01 borracha macia; 
• 01 apontador; 
• 01 compasso de metal; (Matemática) 
• Grafite para compasso; (Matemática) 
• Lixa para compasso (unha); (Matemática) 
• 01 régua de 15 cm; (Matemática) 
• 01 tesoura sem ponta; 
• 01 cola bastão; 
• 01 cola líquida; 
• 10 folhas de papel milimetrado A4 ( Matemática) 
• 01 Bloco de papel vegetal( Geografia). 
• 02 pacotes de sulfite A4 com 100 folhas 

 
 

* Não será permitido o uso de fichário 
 
 

 
 

Material específico: Arte  
 

• 01 caderno de desenho espiral (sem folha de seda) de 100 folhas 
• 01 bloco de papel canson A4 (branco ou creme) 
• 01 caixa de lápis de cor 
• 01 estojo de caneta hidrocor 
• 01 pacote de papéis coloridos (sugestão: “Creative Paper”; “Papel Criativo”; etc) 

 
 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

• Caso necessário outros materiais, solicitaremos ao longo do ano 
• INÍCIO DAS AULAS: 27 DE JANEIRO DE 2020 
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