
 

 

 

 

RELAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 2022 
9º ANO – Ensino Fundamental: Anos Finais 

Início das aulas – 07/02/2022 
 

ÁREA DO 
CONHECIMENTO 

TÍTULO / AUTOR / EDITORA 

COLLEÇÃO CALLIS 9º Ano. São Paulo: Poliedro, 2020 (Sistema Poliedro – SEP). Novo. 
 

Para aquisição da Coleção basta acessar: https://www.portaldalivraria.com.br/saojose84304 
✓ Condições de pagamento: Boleto Bancário ou Cartão de Crédito em até 10 vezes. 

✓ Valor do Kit Completo: R$ 1.198,67 

✓ Prazo de compras e entregas: Compras efetuadas de 23/11/2021 a 03/01/2022, entrega 

até 17/01/2022; compras efetuadas de 04 a 31/01/2022, entrega em 14/02/2022; compras 

efetuadas de 1º a 14/02/2022, entrega em 03/03/2022. Os materiais adquiridos serão 

entregues no Colégio São José e a retirada será feita mediante apresentação de Nota Fiscal. 

✓ Atendimento aos pais: WhatsApp (12) 99235-3788 / 

relacionamento@portaldalivraria.com.br 

IMPORTANTE! 
Informamos a todos que os Materiais Didáticos do Sistema Poliedro para 2022 foram 
reformulados para atender as nossas demandas. O Colégio São José tem por base a versão 
atualizada para a organização de suas aulas e seu Planejamento de Ensino. Faz parte dos 
Materiais Didáticos – os livros físicos e a Plataforma Digital com todos os seus recursos (P+). 
O Colégio São José não se responsabiliza para adequar seu plano de ensino quando da 
apresentação dos materiais didáticos distintos do recomendado. 

ARTE 
Os materiais serão solicitados no decorrer do ano letivo, a depender da 
demanda de cada projeto. 

INGLÊS 
Conjunto Evolution 21 Level 4 EFAF – Take Off (OL) – 9º Ano – 
Programa English Excellence. 

PROJETO DE VIDA E 
EMPREENDEDORISMO 

FRAIMAN, Leo. Conjunto Projeto de Vida e Atitude Empreendedora: 9º 
Ano. 2ª Ed. São Paulo: FTD, 2019. Atualizado de acordo com a Nova 
BNCC. 

IMPORTANTE! 

Venda de Livros Didáticos e Paradidáticos 2022 – As compras dos Materiais Didáticos da Editora 
FTD poderão ser feitas pelo E-COMMERCE. Acesse www.ftdcomvoce.com.br e insira o Código do 
Colégio São José - FTD22SCNLO. 

o Passo a passo para cadastro no site: 1) Cadastre no site e inclua o nome do estudante na 
área alunos e livros; e 2) Use o Código - FTD22SCNLO – da escola e o ano do estudante 
para acessar a lista de materiais. 

o Opções de parcelamento: até 10X sem juros para compras até 31/12/2021; até 8X sem 
juros para compras até 31/01/2022; e até 6X sem juros para compras até 28/02/2022. 

o Orçamento da FTD: R$ 521,30. 

TODOS 
Adquirir 03 blocos de folhas para atividades (adquirir na Tesouraria do 
Colégio), ao longo do ano. 

LIVROS PARADIDÁTICOS PARA 2022 

https://www.portaldalivraria.com.br/saojose84304
mailto:relacionamento@portaldalivraria.com.br
http://www.ftdcomvoce.com.br/


 

 

 

 

PROJETO INTERDISCIPLINAR 

JANCA, Irène Cohen. Marie Curie, no país da ciência. Editora SM. 2021. 
ASSIS, Machado. Dom Casmuro. 1ª Edição. São Paulo FTD, 2015. 
CUNHA, Leo. Ninguém me entende nessa casa: Crônicas e Casos. 1ª edição. São Paulo FTD, 2011. 
As demais obras serão indicadas, a partir do acervo da biblioteca ou domínio público. 

 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 

➢ Início das aulas: 07/02/2022 para todos os estudantes. 
➢ O aluno poderá utilizar cadernos de sua preferência. 
➢ É importante o estudante ter disponível um dicionário de Língua Portuguesa e de Língua 

Inglesa para complemento dos estudos. Temos à disposição alguns exemplares na biblioteca. 
➢ Identificar todo material com nome completo e série do aluno, inclusive o uniforme. 
➢ App Escola em Movimento: O aplicativo será o meio de comunicação da escola com as 

famílias. Desta forma é essencial que os responsáveis tenham acesso diário a essa 

ferramenta, para que se mantenham informados. O meio de registro de tarefas e 

comunicados pela criança será via Teams. As famílias que quiserem que a criança faça uso 

de agenda física, podem complementar na lista de material didático. 


