Ensino Fundamental

9º Ano
Início das aulas: 1° de fevereiro

Todos os materiais devem ser identificados com o nome completo e
a turma do estudante.
Sugerimos o uso de mochila para melhor organização pessoal.

Material de uso individual
01 régua de plástico transparente (30cm).
01 estojo contendo:
-lápis grafite preto nº 02 ou lapiseira;
- canetas;
-borracha;
-apontador;
-cola branca;
-tesoura sem ponta;
-compasso;
-01 caneta marca-texto amarela;
-transferidor;
-esquadro.

- 01 caderno capa dura universitário ou colegial 10 matérias a ser
utilizado para organizar os registros.
- 01 caderno quadriculado (0,7 cm X 0,7 cm) brochura com margem –
capa dura - Matemática
- 01 caderno pequeno com 48 folhas - Caderno de análise sintática Gramática
- 01 calculadora simples
- 1 pasta sanfonada plástica A4 12 divisórias

Livros de leitura
1º BIMESTRE
1984 - Autor: ORWELL, George - Editora: Companhia das Letras
E Se Obama Fosse Africano? Autor: Mia Couto - Editora: Companhia das Letras

2º BIMESTRE
Dom Casmurro - Autor: Machado de Assis - Editora Scipione
Vidas Secas - Autor: Graciliano Ramos - Editora: Record

3º BIMESTRE
Quarto de Despejo - Diário de uma favelada
Autor: Carolina Maria de Jesus - Editora: Ática
Úrsula e Outras Obras
Autor: Maria Firmina dos Reis - Editora: Edições Câmara

4º BIMESTRE
A Revolução dos Bichos
Autor: George Orwell - Editora: Companhia das Letras
Marie Curie no País da Ciência - Autor: Irène Cohen-Janca - Editora: SM
Pensamento Computacional- Projeto institucional com venda exclusiva
no Colégio Seriös - Valor: R$ 200,00 - a ser pago no departamento financeiro.
Didático - Sistema de Ensino
Coleção ASAS - SAS Plataforma de Educação
venda exclusiva no Colégio Seriös.
OBSERVAÇÃO: Ao adquirir os livros da plataforma SAS, o aluno terá acesso
a todos os recursos de tecnologia do SAS Adapt, como avaliações, videoaulas,
plataforma gamificada, livros digitais e ferramentas de acompanhamento.

Livros de Inglês
Verificar o catálogo de Inglês de acordo com o nível do estudante.

Uniformes
Uniforme do colégio no modelo do Ensino Fundamental - Anos Finais
Jaleco manga longa, de algodão, com identificação para práticas de laboratório
É obrigatório o uso de tênis. Outras peças de uniforme poderão ser solicitadas
conforme atividade ou projetos a serem desenvolvidos.

Recomendamos que cada estudante tenha um notebook para realização de
atividades, pesquisas e propostas de trabalhos gerenciadas por professores.

(61) 3049-8800
www.colegioserios.com.br
SGAS 902 BL C LT 75, Asa Sul - Brasília

