| LISTA DE MATERIAL 2021
Anos
| 9º ANO - E. FUNDAMENTAL Finais
Prezados Senhores Pais,
Para o ano letivo de 2021, contamos com o apoio de Vocês na parceria Família-Escola para o bom
desenvolvimento de nosso Projeto Político Pedagógico Pastoral. Relacionamos abaixo os materiais a serem
utilizados nas aulas durante o ano letivo. Sugerimos que o(a) aluno(a) de 9º ano utilize caderno ou ﬁchário
divididos por disciplinas para que haja melhor organização em sala de aula, facilitando sua rotina de estudos.
1. Material Didático Digital: o acesso para a compra já está liberado no site: http://loja.edebe.com.br

Orientamos que existem duas opções para a aquisição do Material Didático Digital:
- Pacote Digital (Acesso a todos os livros didáticos e atividades interativas) + Todos os impressos
- Pacote Digital (Acesso a todos os livros didáticos e atividades interativas)
Não marcar os livros de Inglês e Espanhol, pois não adotaremos os da Editora Edebê.
2. Livros de Idiomas:
INGLÊS: Impact – AME 4 – Student Book com Workbook on-line ( ISBN 9781337610919)
ESPANHOL: Esencial - Volume 4, 2ª edição, Editora Santillana
3. Livros Paradidáticos: serão solicitados no início do ano letivo.

Locais de compras:
Disk livros: R. Bambui,60 – Jardim Satélite | Tel.: (12) 3935-1335
JET Play Loja Online: jetplay.com.br | contato@jetplay.com.br | Tel.: (12) 3207-3303 / 9.9156-9592
Saraiva - Shopping Center Vale: Av. Dep. Benedito Matarazzo, 9403 - Jardim Oswaldo Cruz,
CEP 12215-900 | Tel.: (12) 3924-3000
4. Dispositivo para acessar o MDD: Para acesso ao MDD os dispositivos deverão ter as seguintes
especiﬁcações técnicas:

TABLETS
Sistema operacional Android 4.4 (ou superior) ou
IOS 9 (ou superior)
Tela touch screen capacitiva de 4.3” ou superior
Processador Dual Core de 1 GHz ou superior
Memória RAM 1,5 GB ou superior
Memória armazenamento interna livre, mínima de
16GB (para uso em dois ou mais
anos 32GB)
Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N

NOTEBOOKS E ULTRABOOKS
Sistema operacional Microsoft Windows 7 (ou
superior) ou MacOS 10.9 (ou superior)
Navegador de internet (Google Chrome, Safari ou
Firefox) – uso on-line
Resolução de tela mínima de 1024 x 768 pixels ou
superior
Processador Dual Core de 2,5GHz ou superior
Memória RAM 4GB ou superior
Memória armazenamento de 128GB ou superior
Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N

5 - Materiais para a aula de Arte:
Observação: Em 2021, os alunos que já trouxeram os materiais solicitados em 2020, serão dispensados de trazerem
os que já entregaram.

Orientações Gerais para organização do ano letivo 2021:
6 - Início das aulas: 25 de janeiro de 2021.
- A Reunião de Pais dos 9ºs anos será no dia 04 de fevereiro de 2021, às 18h30. Posteriormente
enviaremos o link para acesso à reunião.
7 - UNIFORME ESCOLAR:
- Constitui fator de “segurança” para todos, por isso, seu USO É OBRIGATÓRIO:
- O uniforme deve ser usado desde o 1º dia letivo, inclusive quando o aluno vier à escola para atividades
extracurriculares, no período oposto às aulas.
- Portanto, somente UNIFORMIZADO o aluno terá acesso às dependências da escola.
- Endereços das CONFECÇÕES AUTORIZADAS, que assumiram conosco o compromisso de
confeccionar os uniformes conforme modelo padrão estão disponibilizados na Circular de Matrícula.
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