LISTA DE MATERIAL

2019
UNIDADE BAURU

TURMA: 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Material didático
Projeto UNO Internacional – Disponível para compra através do site:
www.uno-internacional.com/br/unoi/pagamento

Opcional:
 Minigramática. Autor: Ernani Terra – Editor Scipione (sugere-se aquisição desse volume para
aprofundamento de estudos e pesquisas em casa)
Literatura:
 1º Bimestre
O meu pé de laranja lima. Autor: José Mauro de Vasconcelos. Editora Melhoramentos
 2º Bimestre
Marcas de uma guerra. Autor: Sandra Pina. Editora Melhoramentos
 3º Bimestre
A Revolução dos Bichos/George Orwell. – Editora Companhia das Letras/Saraiva
 4º Bimestre
O alienista e outros contos. Autor: Machado de Assis e outros. Coleção: Travessias. Editora
Moderna
Arte:
 01 caixa de lápis de cor (mínimo 12 cores)
 01 caixa de canetinhas coloridas hidrográficas (mínimo 12 cores)
 01 lápis HB ou n°02 para desenho
 01 lápis 2B para desenho
 01 lápis 6B para desenho
 01 marcador permanente na cor preta de ponta grossa
 01 cola branca PVA
 01 borracha branca e macia
 01 apontador
 500 folhas de sulfite A4 – 75gm (sugestão de marca: HD paper, Chamex ou Report) Trazer no 1°dia de
aula
 01 bloco de papel para desenho A4 180gm branco
 01 pacote ou bloco de papel criativo colorido – 8 cores - A4 – 85gm
 01 pasta polionda 3 cm para organizar o material de Arte
 02 folhas de papel cartão (verde e rosa)
 02 folhas de cartolina (verde e rosa)
 02 folhas de papel crepon (verde e rosa)
 01 placa de EVA branca (lisa ou com glitter)
 01 pote de 250 ml de tinta guache Azul
 01 pasta catálogo preta com plástico para organizar o material de Arte
 01 rolo de fita crepe
 01 pincel escolar chato médio (sugestão de tamanho 08)
Obs: durante o decorrer do ano, alguns materiais diferentes da lista básica podem ser solicitados com
antecedência.

Materiais obrigatórios para aulas de Matemática:
 01 transferidor de 180o com escala dupla
 01 par de esquadros de 45o e 60o medindo 12cm
 01 compasso simples
Para trazer em todas as aulas
 03 canetas esferográficas (azul, vermelha e preta)
 01 pen drive para uso diário e exclusivo do aluno
 01 lápis preto
 01 régua de 30cm transparente
 01 tesoura pequena sem ponta
 02 lápis 2B
 01 borracha branca macia
Cadernos e pastas:
 01 caderno 96 folhas para Português
 01 caderno 96 folhas para Matemática
 01 caderno 50 folhas para Redação
 01 caderno para as demais matérias – pode ser universitário – 10 matérias
 01 pasta catálogo preta com plásticos para organizar material de Redação
Pedimos que evite o uso de fichário, pois dificulta a organização do aluno e facilita a perda de folhas no
decorrer do ano.
Materiais “Hands-On”
 01 Arduíno Uno R3 SMD
 01 Cabo USB para Arduíno Uno
 02 Led verde alto brilho
 02 Led amarelo alto brilho
 02 Led vermelho alto brilho
 01 Buzzer passivo 5V
 01 Sensor de temperatura
 01 Led infravermelho (emissor)
 01 Conector com plug para bateria 9v
 01 Bateria 9V
 02 Resistor 10K ohm 1/4W
 05 Resistor 220 ohm 1/4W
 02 Chave táctil Push Button 12x12x7.5
 01 Protoboard 170 ou 400 pontos
 01 Caixa organizadora









OBSERVAÇÕES:
Todo material deverá vir etiquetado, identificando o nome e série do aluno.
No primeiro dia de aula trazer um estojo, um caderno para anotações, agenda, as folhas de
sulfite.
Não trazer de alto valor.
Não é recomendado o uso de corretivo e proibido o uso de estilete.
O Material de Arte deverá ser trazido em todas as aulas da disciplina.
O uso do uniforme é obrigatório.
Sugestões de lojas para a compra dos materiais “Hands-On” Bauru: Empretec – Empreendimentos
Tecnológicos. Rua Nícola Avalone, 8-67, Vila Quaggio, Bauru. 14-3232-1221 ou Internet: Mekanus
Robótica Educacional (Rio de Janeiro). (21)99638-6432 / (21) 97698-6261.
http://mekanus-ml.mercadoshops.com.br/

