CENTRO EDUCACIONAL SÃO GERALDO
9º ANO
Material adotado – Sistema de ensino Dom Bosco / Ensino Fundamental II / 2017
Material Bimestral: Livro integrado (Língua Portuguesa, História, Geografia, Matemática, Ciências), Arte, Inglês e Espanhol.
Dom empreendedor.
Portal Nosso Dom: Conteúdos exclusivos e interatividade para escola. Acesso a mais de 55 mil páginas de conteúdos distribuídas
em diversas áreas de conhecimento.
EducaDom – Disponível para as disciplinas de Matemática e Português.
Simulados
Livros Paradidáticos 2017 – 9º ano
Título

Autor

Editora

Tema abordado
O título do livro revela o item central da história: a “Droga do Amor” é uma
descoberta de cientistas estrangeiros que pode ser a cura para a praga do

A droga do amor

Pedro Bandeira

Moderna

século, vulgo AIDS. [...] O enredo fala muito mais do que apenas sobre
romance e amor, é uma mensagem sobre o valor da amizade.
Temática: Saúde/ Amizade/ Preconceito
Este pequeno conto de José Saramago pode ser lido como uma parábola
do sonho realizado, isto é como um conto de otimismo em que a vontade
ou a obstinação fazem a fantasia ancorar em porto seguro. Antes,

O conto da ilha
desconhecida

entretanto, ela é submetida a uma série de embates com o status quo,
José Saramago

*Projeto Literário

Companhia

com o estado consolidado das coisas, como se da residência às

das Letras

adversidades viesse o mérito e do mérito nascesse o direito à
concretização.
“... Que é necessário sair da ilha para ver a ilha, que não nos vemos se
não saímos de nós...”, lemos a certa altura.
Temática: Otimismo/ resistência às adversidades/ sonhos
Mia couto é um dos escritos africanos de maior destaque da atualidade.
Depois de um longo tempo de Guerra Civil, soldados das Nações Unidas
estão em Moçambique para acompanhar o processo de paz.

O último voo do
flamingo

Mia Couto

*Projeto Literário

Companhia

O autor elabora uma crítica ácida aos semeadores da guerra e da miséria,

das letras

mas também um a história em que poesia e esperança dependem da
capacidade narrativa de contar a própria historia com vozes africanas
autenticas.
Temática: Guerra e Paz

MATERIAIS DE USO PESSOAL / Ensino Fundamental II 9º ano
Material
Apontador copinho; Borracha; Cola; Régua de 30 cm; Canetas azul, preta e vermelha

9º ano EF
1

Caderno 7 Disciplinas

1

Caderno capa dura de pauta dupla caligrafia

1

Compasso

1

Dicionário de inglês e espanhol

1

Dicionário de português

1

Lápis/lapiseira

2

Papel canson A4 (bloco) / Papel milimetrado (bloco)

1

Pincel para pintura Nº 14; Tesoura sem ponta;

1

Touca de natação

1

Todo o material deve ser etiquetado com o nome completo e turma do aluno. Aconselhamos reutilizar os cadernos que não
foram consumidos em sua totalidade, ex. Inglês/espanhol/caligrafia. Não é permitido o uso de corretivo e estilete.
Desaconselhamos o uso de fichário.

