
 
 
 
 
 
 

Lista de Materiais 2022 – 9º ANO  
 
MATERIAL PARA ARTE 
 
� 01 caderno de desenho, capa dura, 80 folhas. 
� 02 borrachas 
� 01 cola branca – 500ml 
� 01 régua 60 cm 
� 04 lápis nº 02 
� 01 lápis 6B  
� 01 lápis B ou 2B 
� 01 lápis de cor (caixa grande) – 24 cores 
� 01 caixa caneta hidrocor 12 cores 
� 01 apontador com depósito 
� Revistas/ Jornais usados 
� 1 novelo de lã 
� 1 rolo de barbante 
� 1 tela 30x40cm 
� Fita Adesiva Colorida 
� Argila Escolar – barra de 1kg 
� Pincel nº 12 
� Tinta Guache 15ml – 12 cores 
� Gliter – Cores diversas 
� 01 tesoura s/ ponta 
 
LIVROS DIDÁTICOS VALORES 
Arte - CPB R$ 78,40 
Língua Portuguesa - CPB R$ 136,20 
Língua Inglesa - CPB R$ 123,30 
Língua Espanhola - CPB R$ 123,50 
Ciências - CPB R$ 134,60 
Matemática - CPB R$ 135,70 
História - CPB R$ 134,10 
Geografia - CPB R$ 109,20 
Ensino Religioso – CPB R$ 119,30 
Agenda Escolar – CPB R$ 20,00 
 R$ 1.094,50 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
- Os livros didáticos e paradidáticos poderão ser adquiridos na tesouraria do Colégio EDESSA e o pagamento poderá ser feito 
em até 6 parcelas no cartão de crédito. 
- Informamos que os livros paradidáticos serão encomendados de uma só vez, ou seja, no ato da compra, será feito o pedido 
de todos os livros referentes aos 4 bimestres. Lembramos que os valores dos livros paradidáticos poderão sofrer alterações e 

LISTA DE LIVROS PARADIDÁTICOS 2022 
BIMESTRE LIVRO AUTOR EDITORA VALOR 

1º Uma introdução à história do 
criacionismo adventista no Brasil 

Wellington dos Santos 
Silva (org.) 

Sociedade 
Criacionista do 

Brasil (SCB) 

R$ 25,00 

2º Petrus Logus: Os inimigos da 
humanidade - Volume 1 

Augusto Cury Benvirá R$ 15,00 

 
� 01 caneta marca texto 
� 01 calculadora científica 
� Dicionário de Português-Inglês 
� Dicionário de Português-Espanhol 

MATERIAL DE USO PESSOAL 
� 01 caderno grande, capa dura 100 folhas 
(Produção de texto). 
� 01 caderno Universitário capa dura – 12 
matérias 
� 01 estojo escolar  
� 02 canetas esferográficas azuis  
� 02 canetas esferográficas pretas  
� 02 canetas esferográficas vermelhas  
 



 
que o pedido deverá ser feito até dia. Caso você opte por comprar 1 livro por bimestre e pelo site da CPB, informamos que 
poderá haver a possibilidade não ter o produto devido a demanda de encomendas de todas as escolas adventistas. 
- O uniforme escolar poderá ser encomendado na tesouraria do Colégio EDESSA.  


