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LISTA DE LIVROS – 9° ANO 
ENSINO FUNDAMENTAL –  ANOS FINAIS 

[ANO LETIVO 2021]  
       

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

1. Não será aceita a cópia de livro (Lei dos direitos autorais Nº 9610/98); 

2. Sob nenhuma hipótese, é recomendável o reaproveitamento de livros ou materiais de anos anteriores, pois os 

mesmos se apresentarão desgastados, rasurados e respondidos, o que prejudica muito o aprendizado do 

aluno. Lembramos ainda que a cada ano os conteúdos  e as questões são atualizadas; 

3. O aluno que não adquire o MATERIAL SAS, não terá acesso a PLATAFORMA SAS; 

NOTA: Chamamos atenção aos Pais ou Responsáveis que algumas provas do nosso sistema de avaliação só poderão 

ser feitas pela plataforma SAS, por isso é importante a aquisição do material do Sistema Ari de Sá no ato da matrícula 

para o ano letivo 2021; 

4. Caso o pagamento do material didático seja feito no cartão ou à vista, o aluno receberá os 04 Livros em sala de 

acordo com os envios feitos pelo SAS PLATAFORMA DE ENSINO; 

5. Caso o pagamento do material didático seja feito PARCELADO NO CARNÊ, o aluno receberá os Livros em sala  

de acordo com  tabela abaixo, que consta o material a ser recebido e a parcela que deverá estar quitada: 

KIT  MATERIAL (04 ENTREGAS ) PARCELA  QUITADA MÊS DE QUITAÇÃO  
 

 

1º 

 

 

 

 Livros 01; 

 Livro Atividade suplementar 1; 

 Prática de Produção textual; 

 Filosofia; 

 Arte; 

 Inglês; 

 Espanhol. 

1º Parcela no ato da matrícula Na Matrícula  

2º 
 

 Livro 02 
 Livro de Atividades Suplementares 02 

2ª Parcela de um total de 07 Fevereiro  

3ª Parcela de um total de 07 Março  
3º 

 
 Livro 03 
 Livro de Atividades Suplementares 03 

4ª Parcela de um total de 07 Abril  

5ª Parcela de um total de 07 Maio  
4º 

 
 Livro 04 
 Livro de Atividades Suplementares 04 

6ª Parcela de um total de 07 Junho 

7ª Parcela de um total de 07 Julho  
 

6. Para o aluno receber o 1º Kit de material SAS na primeira semana de aula, é necessário que a 1ª Parcela do 

Material do Sistema Ari de Sá seja quitado no ato da matrícula; 

7. Na matrícula de alunos da 9ª ANO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS, incide uma taxa de R$ 50,00 

(cinquenta reais) referente ao Material coletivo, conforme LEI ORDINÁRIA Nº 5.871 DE 20 DE JULHO DE 2009; 

Todos os livros do Sistema Ari de Sá seguem as orientações da nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular). 

 

 
 
 
 

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO – SAS PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO 
 

 04 LIVROS INTEGRADOS do Sistema Ari de Sá com todos os conteúdos divididos por habilidades e competências – conforme  

a BNCC e últimas edições do ENEM - das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Biologia , Química, 

Física, História e Geografia.  

SUPLEMENTOS 
 

 Livro de Filosofia; 

 Livro de Práticas de Produção Textual (Curso completo de Redação); 

 Livro de Espanhol; 

 Livro de Inglês 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 01 DE FEVEREIRO DE 2021 
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 Livro de Arte 

 Livro de Atividades Suplementares – Livro 01; 

 Livro de Atividades Suplementares – Livro 02; 

 Livro de Atividades Suplementares – Livro 03; 

 Livro de Atividades Suplementares – Livro 04. 

 

AVALIAÇÕES DO SISTEMA ARI DE SÁ 
 Avaliação Diagnóstica  SAS; 

 1ª avaliação acadêmica sistemática SAS; 

 2ª avaliação acadêmica sistemática SAS; 

 Olimpíadas SAS (Física, Química, Biologia e Matemática). 

OUTROS RECURSOS QUE A PLATAFORMA DISPONIBILIZA 

  

 SAS on-line; 

 SAS TV (Mais de 2.500 vídeos aulas de todas as disciplinas do  9° Ano);  

  O aluno também terá direito ao PORTAL SAS com diversos conteúdos, temáticas e informações de grande utilidade 

em sua jornada escolar. 

 Relatórios individuais de desempenho nas avaliações  promovidas pelo SAS; 

 Tarefa on-line – Eureka; 

 Livros didáticos digitais; 

 SAS APP 

NOTA IMPORTANTE:  

No ato da matrícula, o responsável financeiro deverá preencher o DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAL 

DIDÁTICO  SAS para o ano letivo de 2021, que será enviado diretamente pelo SAS Plataforma de Ensino. 

 

 RELAÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS  PARA O ANO LETIVO 2021
 

 Estes livros deverão ser adquiridos na Escola, pois além da comodidade, os Pais terão um custo benefício bem 

mais razoável; 

 ATENÇÃO: Junto com o material físico, o aluno receberá senha e login de acesso para acompanhar as atividades 

na PLATAFORMA DIGITAL que acompanha o projeto. POR SE TRATAR DE UM PROJETO, SÓ PODERÃO  ACESSAR À 

PLATAFORMA DIGITAL OS ALUNOS CUJOS LIVROS PARADIDÁTICOS FORAM ADQUIDOS NA ESCOLA.  

 O aluno receberá na primeira semana de aula um kit contendo todos os Livros que serão utilizados  durante o ano 

letivo; 

 O kit é constituído de 04 Livros que serão usados no 1º, 2º, 3º e 4º bimestre, respectivamente. 
 

 DESENVOLVENDO AS HABILIDADES LEITORAS 
Em 2021, o Colégio CPI continuará priorizando o projeto que visa despertar nos alunos o gosto e o prazer pela 

leitura, pois como é de conhecimento de todos que, para o mesmo possa se tornar preparado e competitivo no 

enfrentamento dos desafios futuros, em especial o ENEM, ele tem que dominar a habilidade leitora. 

Solicitamos a compreensão e a sensibilidade dos Pais na adesão deste projeto, pois o mesmo vai proporcionar 

aos nossos alunos o domínio da linguagem e uma melhor assimilação dos conhecimentos necessários para sua 

formação. 

NOTAS: 
 

1) Este projeto está vinculado à disciplina de Língua Portuguesa; 

2) O aluno será avaliado bimestralmente tanto no aspecto qualitativo (participação) como no quantitativo (NOTAS), 

pois o conteúdo do material entrará na composição do sistema avaliativo. 

3) Orientamos aos pais que não adquiram livros usados em feiras, pois o mesmo já estão com as senhas 

invalidadas, o que impede que o aluno tenha acesso a Plataforma Digital. 

 


