
LISTA DE MATERIAL 2021 

9° ano - Fundamental Anos Finais 
 
Data da Reunião de Pais: 11/02/2021 - 8h. 
Data de início das aulas: 08/02/2021. 
 
 
Prezada família, 
 
Abaixo, seguem informações importantes sobre a compra de materiais didáticos e 
uniformes para o ano letivo de 2021: 
 
Venda de materiais: 
Fechamos uma importante parceria com um dos maiores sites de e-commerce do mundo: a 
Amazon. Portanto, neste ano, nossos livros didáticos serão vendidos pelo site 
www.amazon.com.br/colegiomopi, o que levará muito mais comodidade e segurança para 
as suas compras. 
 
Já os livros da disciplina Qualidade de Vida serão vendidos por outra plataforma, que será 
divulgada em breve. 
 
Horário Smart: em breve, enviaremos mais informações sobre a venda dos materiais da 
codeBuddy. 
 
 
Parceria com a Árvore de livros: 
O Mopi fechou uma parceria com a Árvore de Livros, uma plataforma virtual que permite 
aos alunos terem acesso a milhares de livros digitais (algo como uma Netflix de livros), a 
partir de celulares, tablets ou computadores. Em 2021, alguns livros que fazem parte do 
material didático do 6º ano à 3ª série do Ensino Médio também poderão ser acessados pela 
Árvore de Livros. 
 
O principal objetivo dessa parceria é incentivar o hábito de leitura em nossos alunos. Para 
ter acesso virtual a alguns de nossos livros didáticos e a mais de 30 mil livros com 
conteúdos diversificados, a família deverá: 
 

- Entrar em contato com a secretaria de sua unidade, pela Agenda Edu (canal 
Secretaria) ou por e-mail (secretaria.tijuca@mopi.com.br ou 
secretaria.itanhanga@mopi.com.br) e solicitar o login de acesso. Cada aluno terá a 
sua chave. 

- Em seguida, a família deverá efetuar uma assinatura por meio do site 
www.arvore.com.br. Ao acessar o endereço, deverá clicar em “Entrar”, inserir o login 

 

http://www.amazon.com.br/colegiomopi
mailto:secretaria.tijuca@mopi.com.br
http://www.arvore.com.bre/


e efetuar o pagamento. O acesso é liberado imediatamente após a confirmação do 
pagamento; 

- A assinatura é opcional. As famílias, que assim preferirem, poderão adquirir os livros 
paradidáticos físicos normalmente. 

 
 
Vendas de uniformes: 
Serão realizadas pela empresa OriginalStore. Com vasta experiência no mercado de 
escolas, a empresa trará a possibilidade de os responsáveis comprarem os uniformes por 
diversos canais digitais, recebendo os produtos em casa. Além disso, também realizará 
atendimentos presenciais em nossas unidades: 
 
A partir de 13/01, os responsáveis poderão adquirir os uniformes pelos seguintes meios: 
 
 

- Site: 
https://www.originalstore.shop/mopi 
 
 

- WhatsApp: 
(21) 99813-5051 
 

- Lojas físicas: 
Mopi Itanhangá (Rua Dom Rosalvo Costa Rêgo, 542) e Mopi Infantil (Rua Almirante 
Cóchrane, 66, Tijuca). 
Horário de funcionamento: de segunda a sexta: das 8h às 17h. 
Fechamento para almoço: das 13h30 às 14h30. 
 
 
Área do Conhecimento: Matemática 
 

 

 

Disciplina Matemática 

Categoria Livro Didático 

Nome do Livro Araribá Plus Matemática - 9º ano 

ISBN 9788516112738 

Editora Moderna 

Ano 2018 

https://www.originalstore.shop/mopi


 

 

 
 
Área do Conhecimento: Ciências Humanas 
 

 

Disciplina Matemática 

Categoria Caderno de Atividades 

Nome do Livro Araribá Plus Matemática - Caderno de atividades - 9º ano 

ISBN 9788516112752 

Editora Moderna 

Ano 2018 

Disciplina Matemática 

Categoria Livro Paradidático 

Nome do Livro O diabo dos números – um livro de cabeceira para todos           
aqueles que têm medo da Matemática 

ISBN 9788571647183 

Editora Cia das Letras 

Autor Hans Magnus Enzensberger 

Caderno 1 caderno espiral de 200 folhas 
1 bloco de papel quadriculado 

Outros materiais 1 Transferidor 180º 
1 Régua de 30 cm 
1 Par de Esquadros 
1 Compasso 

Disciplina História 

Categoria Livro Didático 

Nome do Livro Araribá plus História - 9º ano 

ISBN 9788516112066 

Editora Moderna 



 

 

 

 

 
Área do Conhecimento: Linguagens 
 

 

Ano 2018 

Autor Maria Raquel Apolinário (organizadora) 

Caderno 1 caderno espiral de 96 a 100 folhas 

Outros materiais - 

Disciplina Geografia 

Categoria Livro Didático 

Nome do Livro Projeto Telaris Geografia BNCC - 9º ano 

ISBN 9788508193127 

Editora Ática 

Autor J.W. Vesentini e Vânia Vlach 

Caderno 1 caderno espiral de 96 a 100 folhas 

Outros materiais - 

Disciplina História e Geografia 

Categoria Livro Paradidático 

Nome do Livro A revolução dos bichos - Disponível na Árvore de Livros. 

ISBN 8535909555 

Editora Companhia das Letras 

Autor George Orwell 

Disciplina Espanhol 

Categoria Livro Didático 

Nome do Livro Espacio Joven 360 - nível B1.1 



 

 

 

 
 

 

 
Área do Conhecimento: Ciências da Natureza 
 

 

Editora Edinumen 

Caderno 1 caderno de 1 matéria com 96 folhas 

Outros materiais - 

Disciplina Inglês 

Nivelamento Os livros serão divulgados na primeira semana de aula. 

Caderno 1 caderno de 1 matéria com 96 folhas 

Outros materiais - 

Disciplina Língua Portuguesa 

Categoria Livro Didático 

Nome do Livro Araribá Plus Português - 9º ano 

ISBN 9788516111809 

Editora Moderna 

Ano 2018 

Disciplina Produção Textual 

Categoria Bloco de Produção Textual 

Nome do material Bloco de Produção Textual (Ensino Fundamental) 

Observações À venda na Loja Mopi 

Outros materiais 1 pasta de elástico para a organização das produções textuais 
feitas ao longo do ano 

Disciplina Ciências da Natureza 



 

 
Área: Orientação Educacional 
 

 
 
 IMPORTANTE:  

● Todo o material do aluno deverá ser marcado com o nome do estudante; 
● O material de uso individual deve ser verificado diariamente, para que 

permaneça completo durante o período de aula;  
 

 

Categoria Livro Paradidático 

Nome do Livro Ideias para adiar o fim do mundo 

ISBN 9788535932416 

Editora Cia das Letras 

Autor Ailton Krenak 

Caderno 1 caderno de 1 matéria, entre 96 e 200 folhas 

Outros materiais - 

Disciplina Qualidade de Vida 

Categoria Livro Didático 

Nome do Livro LIV 9º ano - Aluno 

ISBN  978-65-5521-406-2 


