LISTA DE MATERIAL 2021

9º ano Ensino Fundamental
INÍCIO

DAS

AULAS:

18/01/2021

UNIFORMES

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Camiseta branca com recorte azul marinho e filete amarelo;
Calça Jeans lisa (sem estampas e rasgos), azul marinho /preto;
Calça legging com saia suplex com logotipo do IPE;
Bermudão no joelho (sem estampas e rasgos), de tecido Jeans/brim azul marinho ou preto;
Bermuda azul marinho de microfibra ou elanca, com logotipo do IPE;
Blusa de frio azul marinho com logotipo do IPE – OBRIGATÓRIA.

EDUCAÇÃO FÍSICA
➢
➢
➢
➢

Camiseta: a mesma do uniforme diário;
Bermuda azul marinho de microfibra ou elanca, com logotipo do IPE;
Calça legging com saia suplex, com logotipo do IPE;
Tênis e meia.

LIVROS DIDÁTICOS

MATERIAL PARA USO PESSOAL
➢ 02 cadernos de 10 matérias para uso durante o ano;
➢ 01 Agenda Planner;
➢ 01 pasta catálogo (50 sacos plásticos) para redação;

➢ 02 Canetas azul e vermelha;
➢ 03 lápis preto;
➢ 02 borrachas;
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

01 régua de 30 cm;
01 transferidor;
01 compasso;
01 esquadro;
01 tesoura escolar sem ponta;
01 calculadora simples;
01 tubo de cola branca líquida – 90 gramas;
01 conjunto de lápis de cor 12 ou 24 cores;
01 lápis 6B;
01 conjunto de caneta hidrocor 12 cores;
01 pasta classificadora ou pasta catálogo com 50 plásticos para arte;
01 pacote de papel vergê A4 140 gramas – para aula de Arte – Entregar no 1º dia de aula.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Durante o ano poderão pedir materiais complementares para uso da disciplina
de ARTE, conforme atividades específicas.

LIVROS LITERÁRIOS
➢ Fevereiro: Leitura orientada – locação na Biblioteca da escola.
➢ Março: A revolução dos bichos – George Orwell – Editora Companhia das Letras.
➢ Abril: Eu sou Malala – Christina Lamb / Malala Yousafzai – Editora Companhia das Letras.
➢ Maio: A moreninha – Joaquim Manuel De Macedo – Coleção: Reencontro – Domínio Público.
➢ Junho: Memórias de um adolescente brasileiro na Alemanha nazista – Coleção Relatos de Guerra –
Editora Melhoramentos.
➢ Agosto: Trabalho e energia: professor cavanha e seus discípulos – Enoch Furtado (adquirir com o
professor de Física Enoch Furtado, na escola).
➢ Setembro: Um país de mil caras – Edith Modesto/Rubem Filho – Editora Paulinas.
➢ Outubro: A máquina - Adriana Falcão – Editora Objetiva.
➢ Novembro: Pax - Sara Pennypacker – Editora Intrínseca.
Goiânia, 01 de dezembro de 2020
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