
Lista de Materiais – 2019

Fundamental - 9º ANO

Material Didático

Sugestão de Livros Paradidáticos

Material de uso individual

01 pasta para a organização das fichas individuais

01 bata (com identificação do nome do aluno) para utilização nas aulas do 

     Laboratório de Química e Laboratório de Física

02 cadernos de matérias (para registros das aulas)

O Colégio Damas, em parceria com a Editora Bernoulli, disponibiliza aos seus 

alunos material didático reconhecido nacionalmente por apresentar os componentes 

curriculares com excelência. Destaque nos últimos Exames Nacionais, o Sistema 

Bernoulli apresenta seus conteúdos de forma abrangente, aprofundada, 

criteriosamente revisados e acompanhados de minuciosos exercícios que auxiliam 

o processo de ensino e aprendizagem.

Os pais / responsáveis dos(as) alunos(as) do 9º ano do Ensino Fundamental deverão adquirir 

os Livros do Sistema de Ensino Bernoulli na ACDMAV (anexo ao Colégio Damas). 

O DIÁRIO DE ANNE FRANK
Orro H. Frank e Mirjam Pressler

Edição definitiva
Editora Record

para a família.

Material da escola da Inteligência 

será entregue ao aluno na sala de 

aula sem custo adicional 

Formação Humana

O SENHOR DOS SONHOS

Raimundo Carrero

Editora Bagaço

Todo material de uso individual deve ser marcado com o 

nome do(a) aluno(a), e, deve estar disponível para a utilização, 

de acordo como horário das aulas.
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Material individual para as aulas de artes  

01 tela para pintura (tamanho 20 x 30 cm);
03 tintas (acrílica) 37ml (cores: preta, branca, azul, amarela e vermelha);
01 kit de pincéis p/ pintura acrílica:
Ü 01 formato chato, filamento sintético, tamanho 16.
Ü 01 formato redondo, filamento sintético, tamanho 18.
Ü 01 formato de língua de gato, filamento sintético, tamanho 12.
01 tinta dimensional preta;
01 caneta de marcação permanente cor preta
01 bloco de folhas de papel canson (tamanho: A4);
01 régua 30 cm;
01 tesoura sem ponta;
01 tubo de cola branca 35g
01 borracha;
01 apontador;
01 lápis 6B.
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