
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2022 

9º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Senhores Pais ou Responsáveis,  

 

1 – O material didático (livros) do Sistema Farias Brito de Ensino deverá ser adquirido no site sistemafb.com.br  

Em Menu, clicar na opção “Já sou SFB”. Em seguida, acessar “Plataforma de Pagamentos”. Preencher com os dados 

solicitados. 

2 – Os livros da Metodologia OPEE (Projeto de Vida e Atitude Empreendedora) deverão ser adquiridos pelo site 

www.FTDCOMVOCE.com.br   O código da escola é FTD22GOGOI. 
 

MATERIAL PARA USO DIÁRIO:  
- 01 Agenda;      - 01 caneta de tinta preta;    - 01 Lápis preto nº 2;  

- 01 Estojo;                 - 01 caneta de tinta azul;           - 01 Borracha;  

- 01 régua de 30cm;                          - 01 Tesoura;                - 01 caixa de lápis de cor 24 cores;  

- 01 tubo de cola (40g). 

 

MATERIAL PARA USO ESPECÍFICO DE CADA DISCIPLINA:  

 
Gramática: 01 caderno grande, 01 matéria, 48 folhas, capa dura, 

espiral ou brochura.  

- 03 marca-textos de cores diferentes 

 

Literatura: 01 caderno grande, 01 matéria, 48 folhas, capa dura, 

espiral ou brochura;  

 

- Livros literários: 

* Rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda – Howard Pyle 

– Ed. Zahar 

* O Guarani (quadrinhos) – José de Alencar – Ed. Ática 

* OBS.: Serão solicitados outros livros no decorrer do ano 

letivo. 

 

Redação: 01 caderno grande, 01 matéria, 96 folhas, capa dura, 

espiral.  

 

Cálculo: 01 caderno grande, 01 matéria, 96 folhas, capa dura, 

brochura; 

- 01 pasta fina de elástico branca. 

 

Geometria: 01 caderno grande, 01 matéria, 96 folhas, capa dura, 

espiral ou brochura;  

- 01 compasso;  

- 01 transferidor.  

 

 

Física: 01 caderno grande, 01 matéria, 96 folhas, capa dura, 

brochura; 

- 01 pasta fina de elástico branca. 

 

Inglês: 01 Dicionário Oxford Escolar - para estudantes brasileiros 

de inglês. 

 

Arte: 01 pasta catálogo (50 envelopes); 

-Papel Filipinho A4 – pacote 50 folhas; 

-Bloco de folhas A3 – 20 folhas; 

-Duas cartolinas (cores variadas); 

-Dois potes de tinta guache (cores variadas); 

-Um pincel Condor chato ou redondo (pode ser outra marca); 

-Uma esponja de lavar louça; 

-Revistas, jornais, gibis, livros usados. 

 

 

 

 

  

 

 

→ OBSERVAÇÕES:  
 

- CADERNOS: Podem ser utilizados os de 2021 que estiverem em 

bom estado; 

- O início das aulas está previsto para o dia 19 de janeiro de 2022. 

 

Química 

História 

Geografia 

Biologia 

Inglês 

Filosofia 

Educação Física 

Empreendedorismo e Projeto de Vida 
 

Para estas disciplinas, pode-se utilizar: 

- 01 caderno de 10/12 matérias, capa dura; ou 

- 01 caderno grande de 01 matéria, capa dura, 48 folhas, para cada 

disciplina; ou 

- Fichário. 

 


