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PARADIDÁTICOS – Plataforma de Livros  ‘Árvore’ 

PARADIDÁTICOS* 

 

 
 
 
 
 

*Obras regionais poderão ser solicitadas durante o ano letivo.  

* A disciplina de Filosofia terá material elaborado pelo professor. 

Relação de Livros e Materiais 2019 

9o Ano – Ens. Fundamental II 

 Acesse a plataforma 

https://www2.arvoredelivr

os.com.br/  

 Insira o código de acesso 

fornecido pela secretaria 

do colégio. 

 Siga o passo a passo 

para solicitação do seu 

login. 

 

https://www2.arvoredelivros.com.br/
https://www2.arvoredelivros.com.br/
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 Matemática: 
 
 1 régua 
 1 par de esquadros (30° e 45°) 
 1 transferidor transparente 
 1 compasso 
 1 calculadora simples 
 

 Redação 
 Pasta catálogo do Colégio Mendel Vilas 

 

 Arte: 
 

    O cotidiano de nossas aulas de História da Arte será permeado por atividades práticas 
através das diversas linguagens artísticas que auxiliará na melhor compreensão das aulas 
teóricas. Essas linguagens são instrumentos de comunicação usuais na ação dos estudantes 
sobre o mundo e no fazer pedagógico do professor. As especificidades pertinentes ao 
desenvolvimento e construção do pensamento, especialmente no que diz respeito à 
construção do simbolismo, a capacidade de expressão e o conhecimento do mundo se dão 
em contato com diferentes linguagens e materiais.  
   Os materiais solicitados na lista serão utilizados em todo o processo de ensino 
aprendizagem no decorrer do ano letivo.  

 
 
 
 
 
 
 

Obra Autor Editora 

O Desterro dos Mortos Aleilton Fonseca  Caramurê 
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MATERIAL 
 

JUSTIFICATIVA 
 

- 1 tubo médio de cola 
branca 

- 1 tesoura 
- 1 revista 
- 1 folha de cartolina branca 

              
   Para desenvolvimento de Colagem Criativa. 

- 1 lápis 2B 
- 1 lápis 6B 
- 1 régua 
- 1 borracha macia branca 
- 1 folha de cartolina branca 

 
 Para produção de desenho de observação, 
desenho de criação e desenho cego. 

 
- 3 pincéis chatos – no 2,  

no 6 e no 12 
- 4 potes de tinta guache 
200ml nas cores: laranja, 
violeta, verde e branco  

- 1 caixa de lápis aquarela 
12 cores 

- 1 folha de cartolina branca 

 
 
      Para criação de pintura em aquarela. 
 

 
- 1 pacote de argila. 
 

 
Para criação de escultura. 
            

 

OBSERVAÇÕES: 
 

1. Para garantir o recebimento do Material Didático (Plataforma Eleva) no início das aulas, sua 
aquisição deverá ser realizada no Colégio Mendel Vilas até o dia 25/01/2019.  

2. Entregar os materiais de artes preferencialmente no primeiro dia de aula da disciplina. 
3. Para acessar os livros digitais da plataforma Eleva poderá ser utilizado qualquer 

aparelho eletrônico que possua internet, como por exemplo: notebook, netbook, 
desktop, smartphone (acesso on-line), tablet entre outros. Estes aparelhos deverão 
ter no mínimo 16GB de espaço de memória interna. (Aplicativo não disponível para 
cartão de memória)  

4. Outros materiais poderão ser solicitados durante o ano letivo. 
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Rua Praia de Piatã, 540 – Vilas do Atlântico  
CEP: 42700-000 – Lauro de Freitas/BA 

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (71) 2105-0002   
E-mail: mendelvilas@terra.com.br 

Site: www.mendelvilas.com.br 
 

mailto:mendelvilas@terra.com.br

