
 
 

LISTA DE MATERIAL 2019 
9º ANO - ENS. FUNDAMENTAL 

MATERIAIS DIVERSOS        
• 1 agenda escolar     
• 1 bloco de prova pautado (à venda na papelaria do colégio) 
• 1 bloco de prova sem pauta (à venda na papelaria do colégio) 
• 1 pasta para arquivo de provas (Clear Book BD ou similar) com 40 sacos 

plásticos para arquivo de provas        
• 2 lápis pretos nº 2 ou lapiseira        
• 1 caneta esferográfica azul         
• 1 pen drive        
• 1 caixa de lápis de cor        
• 1 marca-texto        
• 1 borracha 
• 1 apontador 
• 1 ultrabook (orientações anexas) 
        
LÍNGUA PORTUGUESA        
• 1 caderno universitário de 100 folhas     
• 2 pastas modelo Clear Book ou similar com 40 sacos plásticos para Produção 

de Textos e Língua Portuguesa. 
• 1 pen drive 
 
LIVROS 
Jornadas.port - 9º ano    
Autores: Dileta Delmanto e Laiz B. de Carvalho    
Editora: Saraiva   
I.S.B.N.: 9788547200572 (nova edição)  
 
HISTÓRIA        
• 1 caderno universitário de 100 folhas 

     
LIVRO 
História em Documento – Imagem e Texto - 9º ano (edição reformulada) 
 Autora: Joelza Esther Domingues  
Editora: FTD  
I.S.B.N.: 978-85-322-8905-6  
         
 
GEOGRAFIA        
• 1 caderno universitário de 100 folhas (o mesmo caderno utilizado no 8º ano)

   
LIVROS 
Jornadas.geo - 9º ano (com selo LIDi –Livro interativo digital) 
(livro de texto e caderno de atividades) 
Autores: Marcelo Moraes Paula e Angela Rama                  
Editora: Saraiva                               
I.S.B.N.: 9788547200817 
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Geoatlas – úiltima edição    
Autor: Maria Elena Simielli    
Editora: Ática     
I.S.B.N.: 978 850 815 8119    
(utilizar o mesmo Geoatlas do 8º ano) 
 
MATEMÁTICA        
• 1 caderno universitário de 200 folhas 
• 1 pasta catálogo com 20 sacos plásticos 
• 1 régua acrílica, transparente, de 15 cm 
• 1 jogo de esquadros de acrílico 
• 1 transferidor (preferencialmente de acrílico) 
• 1 compasso 
• grafite para compasso HB nº 2 
• 1 calculadora simples 
 
LIVRO 
Jornadas.mat – 9º ano 
Autor: Fausto Arnaud Sampaio 
Editora: Saraiva 
I.S.B.N.:9788547200060  
 
CIÊNCIAS        
• 1 caderno universitário 50 folhas        
• 1 pasta com 20 sacos plásticos (Portfolio)       
• 1 avental longo com mangas compridas e abotoado na frente e identificado 

com o nome do aluno 
• 1 calculadora simples para uso no laboratório 
 
LIVRO 
Araibá Plus – Ciências – 9º ano (5ª edição) 
Autores: Edições Educativas 
Editora: Moderna 
I.S.B.N.: 978-85-16-11247-9 
 
ARTE        
Dada à especificidade da disciplina, será cobrada uma taxa anual do material de 
uso coletivo, a ser utilizado no decorrer do ano letivo, no valor de R$ 41,34 
(quarenta e um reais e trinta e quatro centavos).  Essa taxa será cobrada via 
boleto bancário. A relação desse material está disponível na secretaria, caso 
deseje adquiri-lo individualmente. 
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LÍNGUA ESPANHOLA  
LIVROS 

"Etapas C1" 
“Libro del alumno” 
Autores: Equipe Etapas C1 
Editora: Edinumen 
I.S.B.N.: este livro será publicado em janeiro 
 
“El chico de las manos azules”    
Autor: Eliacer Cansino    
Editora: Bruño   
I.S.B.N.: 978842167916-6    
 
"La catedral" 
Autor: César Mallorquí 
Editora: SM 
ISBN: 9788467593532 
 
CURSO DE ADAPTAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA (alunos novos): 
 
LIVRO 
“Club Prisma A2-B1”  
“Libro del alumno” 
Autores: Equipe Club Prisma   
Editora: Edinumen 
I.S.B.N.:  978-84-9848-018-4  
 
“Club Prisma A2-B1” 
“Cuaderno de actividades”  
Autores: Equipe Club Prisma   
Editora: Edinumen 
I.S.B.N.: 978-84-9848-019-1  
 
INGLÊS        
• 1 caderno universitário de 50 folhas  
• 1 pen drive (o mesmo utilizado no 8º ano) 
 
LIVRO  
Life - Upper Intermediate - B2 - SPLIT EDITION A 
Autores: Paul Dummett, John Hughes e Helen Stephenson 
Editora: National Geographic Learning - CENGAGE Learning 
ISBN: 978-1-285-75893-0       
 
Livros para leitura complementar poderão ser indicados no transcorrer do ano. 
 
CULTURA ESPANHOLA 
• 1 caderno com 100 fls.  
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LIVROS 
Apostila de História da Espanha 
Preparada pela equipe de professores do Colégio e será entregue em classe. 
  
El peregrino de Santiago 
Autor: Sergio Remedios 
Editora: Edelsa 
I.S.B.N.: 9788477118756 
 
La rendición de Granada 
Autor: Sergio Remedios 
Editora: Edelsa 
I.S.B.N.: 9788477118763 
 
Dos judíos de Toledo 
Autor: Sergio Remedios 
Editora: Edelsa 
I.S.B.N.: 9788477116288 
 
Notas:         

1. Todo o material em bom estado poderá ser reaproveitado. 
2. Todo o material deverá ser encapado com plástico transparente (contact, 

encap ou similar). 
3. Todos os cadernos e pastas deverão ser etiquetados com o nome do 

aluno, ano e disciplina. 
4. Identificar cada lápis, caneta, canetinhas, régua, borracha, cola, estojo, 

etc. com caneta de retroprojetor.  
5. Etiqueta (modelo):  

 
 
 
 
 
 
 
        

6. Material de higiene:  escova de dentes com porta-escova (com nome) e 
tubo de creme dental. 

7. Solicitaremos a reposição do material sempre que necessário. 
8. O valor do material de Arte e do material elaborado pela equipe de 

professores do Colégio será cobrado via boleto bancário. 
 
Importante:  
A livraria e papelaria “Livro Fácil” fará a venda do material de 3 a 19/12/2018 ou 
a partir de 03/01/2019 em sua loja localizada dentro do Colégio, de segunda a 

 

Nome: ................................................................. 

Ano: ....................... 

Disciplina: ........................................................... 
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quinta-feira, das 7:00h às 18:00h, e sexta-feira, das 7:00 às 16:00h, ou pelo site 
www.livrofacil.net. 
Telefone: 3779 1890 – E-mail: migueldecervantes@livrofacil.com 
 
A compra do material na “Livro Fácil” é facultativa.  
 
  

http://www.livrofacil.net/
mailto:migueldecervantes@livrofacil.com
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Programa de Imersão Digital – 8º ano 2019 
Prezados Srs. pais e mães de alunos do 7º ano do Ensino Fundamental (8º ano em 2019): 
Tal como lhes foi informado na reunião de pais do passado sábado, 15/9, e em consonância 
com as diversas ações que vimos realizando no sentido de promover uma atualização do uso 
pedagógico dos recursos tecnológicos, o Colégio Miguel de Cervantes apresenta o Programa 
de Imersão Digital: 

 O programa existe desde 2014 e atualmente abrange o 8º e 9º anos do Ensino Fundamental 
e os três anos do Ensino Médio. A experiência vem sendo aprimorada a partir da avaliação 
dos seus resultados e terá continuidade em 2019. 

 Seu objetivo é propiciar o uso constante de conteúdos digitais por meio de dispositivos 
móveis (notebooks), geridos por meio do ambiente virtual de aprendizagem Moodle e, 
também, o uso intensivo, mas não exclusivo, de versões digitais dos livros didáticos. 

 O programa segue a tendência atual do mundo corporativo e escolar chamada, pelas suas 
iniciais, BYOD (do inglês Bring Your Own Device), que consiste em favorecer o uso dos 
próprios dispositivos no ambiente de trabalho e estudo, facilitando e promovendo o acesso 
constante e ubíquo à informação.  

Materiais didáticos e equipamento necessário 
Para a realização desse programa, a lista de materiais escolares de 2019 será acrescida das 
versões digitais dos livros didáticos adotados e também da indicação de um Notebook cujas 
configurações mínimas informamos a seguir: 

Requisitos mínimos de sistema: 
OS Windows 8.1 Mac OS 10.12  
CPU Core i3 Core 2 Duo, 1.83 GHz 
Browser Edge | Firefox | Chrome Firefox | Safari |Chrome 
Bateria Autonomia mínima: 3 horas  
HD 250 GB  
RAM 4 GB 4GB 
Tela Máximo 14’ 

Add-ins Flash Player atualizado (versão atual 31) | Java atualizado (versão atual 8 
update 181) 

Rede Conexão sem fio Wi-Fi | DHCP/DNS (automático) | Proxy e VPN 
desabilitados 

Software 
Segurança: Windows Defender e Controle Parental habilitado 
Insight (software de monitoramento fornecido pelo Colégio) | Recomenda-se 
evitar a instalação de jogos. 
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Instalação de software adicional: Insight 
Insight é um software que, instalado nos notebooks dos alunos, permite ao professor 
monitorar e intervir nas atividades dos usuários, tais como: 
 Promover a colaboração e a interatividade com o recurso de questionários rápidos (quizes); 
 Envolver os alunos em processos de tomada de decisões por meio de votações on line; 
 Diminuir as chances de distração por parte dos alunos, limitando, por tempo determinado, o acesso à 

Internet ou a outras aplicações 
 Bloquear temporariamente a tela, o mouse ou o teclado 

 
Privacidade:  
 Insight não permite o acesso do professor a conteúdos particulares ou privados existentes nos 

computadores dos alunos sem o seu consentimento. 
 O software somente permite acesso e intervenção do professor nos computadores dos alunos enquanto 

estiverem conectados à rede do Colégio. Em suas casas ou conectados a outra rede, a atividade dos 
alunos em seus computadores não é acessível e não poderá sofrer qualquer tipo de interferência do 
professor.  

Instalação:  
 A licença de uso do software Insight adquirida pelo Colégio será concedida aos alunos gratuitamente. 
A instalação do programa será feita no Colégio, a cargo e sob a responsabilidade de cada aluno. Nosso 
pessoal de TI fará a orientação e supervisão do processo. 

Equipe de Tecnologia Educacional 
Orientação e Chefia de Estudos do 3º e 4º ciclos 

 
          

 


