
   
 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2023     9º ANO - Ensino Fundamental 

 
☞ O Sistema pH é composto por 04 cadernos (livros) anuais que correspondem as disciplinas de: Língua Portuguesa (LP), Redação (RED), 
Matemática (MAT), História (H), Geografia (G) e Ciências (QUI – FÍS - BIO) e 01 caderno Anual (livro) de língua Inglesa (LI)  
 
➟Livros: 
- O noviço / O Judas em sábado de aleluia, de Martins Pena, Editora Ática, 2021 
- O cortiço, de Aluísio Azevedo e Ivan Jaf, Editora Ática, 2019 
- A cara de rua  e outras crônicas, de Marcelo Xavier, Editora Saraiva, 2019 
- A guerra das sabidas contra os atletas vagais, de Margarida Patriota, Editora Saraiva 
- Minidicionários Português/Espanhol (sugestão: Editora Ática, Santillana ou Saraiva). 
- Minidicionário de Língua Portuguesa, atualizado – Luft – Editora Ática.         
- Minidicionário de Língua Inglesa 
- Atlas Geográfico 
 
 
☞ TODO O MATERIAL DEVERÁ VIR COM O NOME DO ALUNO 
- Cadernos individuais com identificação do aluno e da disciplina (não usar fichário):   
03 pequenos de 48 folhas (ER – EF- FIL)  - Tesoura 
01 grande 96 folhas (MAT) - Canetas 
01grande 200 folhas 7 matérias (LP – RED – LE – H – GEO – CIÊ - FÍS) - Apontador 
01 pasta com 20 saquinhos - A4 com folhas de desenho papel sulfite ou canson (artes) - Cola Tenaz 
01 pacote de folha A4, coloridas (cores fortes) - Lápis preto 
01 disco de vinil sem uso 
04 esmaltes de unha (cores diversas) 
Folhas de desenho A4 140g/m² 
01 régua com 30 cm 
01 compasso  

- Lápis preto 6B (grafite) 
- Lápis de cor aquarelável 
- Cola colorida (1 caixa) 
- Borracha 

  

*OBSERVAÇÕES: 
 
- O Sistema pH só poderá ser adquiridos no Colégio, com os representantes do Grupo Somos Educação, nos dias 02, 03, 06, 07 e 08 de fevereiro 
de 2023 ou pelo site: www.domquixote-rs.com.br – cupom de acesso: Pallotti2023 
- Papel pardo ou cartolina para a confecção de trabalhos individuais ou de pequenos grupos, serão solicitados durante o ano, conforme a necessidade. 
- Caderno de caligrafia e Materiais Extras poderão ser solicitados, conforme a necessidade, para as Disciplinas de Artes, Educação Física, Filosofia, 
Ensino Religioso, Língua Espanhola. 
 

☞INÍCIO DAS AULAS: 16/02/2023 
 
 
 

      
Alunos(as) Pallotti – CAAR, ao apresentar a lista de material escolar, na Livraria da Mente têm 

10% de desconto nas compras à vista e no cartão de crédito. 
 

 

Os Dicionários e os livros 
poderão ser adquiridos no 

Colégio, nos dias 02, 03, 06, 
07 e 08/02/2023 com os 
representantes do Grupo 

Somos Educação. 
 

http://www.domquixote-rs.com.br/

