
          COLÉGIO CIDADE DE FERNANDÓPOLIS 
                                    Sistema Anglo de En sino  

                                                 Lista de Material 20 22– 9º ano 
 

Material Apostilado Anglo  

Para acompanhar as aulas, os alunos necessitam de material básico composto 

de: 

• Cadernos e/ou fichário para todas as disciplinas. 

• Uma pasta de elástico para organizar textos e comunicados. 

• Estojo contendo caneta azul, preta, marca texto, lápis preto, borracha, 

apontador, régua, cola bastão, tesoura sem ponta. 

• Agenda escolar 

• 200 folhas de sulfite A-4 

  

Para acompanhar as aulas de Matemática:  

▪ 01 régua transparente de 30 cm 

▪ Calculadora comum 

▪ 01 transferidor 180º transparente (meia volta) 

▪ Jogo de esquadro (45º e 60º) 

▪ 01 compasso (de ferro) 

▪ 01 caixa de grafite para compasso 

▪ 01 lixa de unha para apontar o compasso 

▪ 05 folhas de papel quadriculado 

▪ 05 folhas de papel milimetrado 

 

Para acompanhar as aulas de Arte : 

• Lápis de cor 

• Caneta hidrográfica de cores variadas 

• 01 caneta hidrográfica fina preta 

• 30 folhas de papel sulfite A-4 

• 01 bloco de papel Canson A-4 

• 01 folha de cartolina azul 

• 01 folha de cartolina branca 

• 01 pasta com plástico (portifólio) 
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• 01 régua transparente – 30 cm 

• 01 borracha branca macia 

• 01 cola líquida branca 

• 01 apontador 

• Lapiseira ou lápis 

• 01 tesoura sem ponta 

 

Para acompanhar as aulas de Filosofia: 

• Cópias para semestre na Disk Cópias 

(Avenida dos Arnaldos nº 1152 – 3462-6764) 

 

 

 

 



LEITURA EXTRACLASSE 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL II  -   9º ANO 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 

Dez motivos que mostram que você deveria ler mais e se mpre. 

Por Conrado Navarro 

1. Porque ler aumenta o seu vocabulário. 

2. Porque ler desperta sua curiosidade, ao mesmo tempo em que aguça (e 

explora) sua imaginação. 

3. Porque ler estimula a criatividade. 

4. Porque ler permite que você aprenda com os erros e caminhos dos outros. 

5. Porque lendo mais você aprende a se comunicar melhor, de forma mais clara, 

objetiva e assertiva. 

6. Porque ler aumenta o seu poder de persuasão. 

7. Porque ler diminui a ansiedade, acalma os ânimos e desperta prazer. 

8. Porque ler aumenta sua propensão a ser disciplinado em outras áreas de sua 

vida. 

9. Porque ler faz você ser mais crítico, cuidadoso e atento aos acontecimentos de 

seu entorno. 

10. Porque ler não tem efeito colateral. 

 

1º Bimestre 

O fantasma da ópera – Gaston Leroux – Editora Ática ou FTD. 

O médico e o monstro – Robert Louis Stevenson – Editora Ática. 

 

2º Bimestre 

Destino Transilvânia – Regina Drummond – Editora Scipione. 

A Mala de Hana – uma história real – Karen Levine – Editora melhoramentos. 

 

3º Bimestre 

Internautas – nova ortografia – Luiz Antonio Aguiar – Editora melhoramentos. 

Frankesnstein – Mary Shelley recontado por Rui Castro - Cia das letras. 



4º Bimestre 

O alienista – Machado de Assis. 

Contos – Machado de Assis – Editora Ática. 

Sugestão:  

 

 

Importante: Caso encontre, apenas, outras edições, verifique se há os principais 

contos exigidos para leitura: “ O alienista”, “ O espelho”, “ A cartomante” e  “ 

Missa do galo”. 

 


