
 

 

 

 

7º ANO EF ANOS FINAIS 

 
LEMBRETES IMPORTANTES 

O material deve estar identificado com nome, ano e turma do estudante. 

✓ 21/2/2022: Início do ano letivo exclusivo para os estudantes novos na instituição 

marista, às 7h30 

 

✓ 22/2/2022: Início do ano letivo para os estudantes veteranos, às 7h30 

 

✓ 3/3/2022: Reunião de Pais, às 18h30, no Salão de Atos. 

 

✓ 25 a 29/7/2022: Recesso dos estudantes 

 

✓ Site: www.maristaconceicao.org.br    

 

LIVROS DIDÁTICOS 
 

SME – SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO – 7º ano  

 

O SME, contempla os seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Ensino Religioso e Arte, editora FTD (material consumível).  

 

• Língua Inglesa – English Play 7 – Editora Stanford. Autores: Cláudio Franco & Kátia 

Tavares. 

 

 Observação importante: os livros do Sistema Marista de Educação e de Língua Inglesa têm 

seu valor incorporado às mensalidades escolares e serão entregues diretamente ao estudante 

no primeiro dia de aula. Não é necessária a compra separada deste material. 

 

Os livros literários obrigatórios, poderão ser adquiridos pelo site www.FTDCOMVOCE.com.br 

sendo necessário fazer o cadastro e a utilização do *voucher (código) de acesso, citado abaixo, 

para obter condições e desconto especial. Esse material adquirido será entregue no endereço 

cadastrado no site da FTD. A Abertura do e-commerce, acontecerá a partir do dia 10/1/22.  

* Voucher ou código de acesso: FTD22RSMRE 

 

http://www.ftdcomvoce.com.br/


 

 

 

 

 

 

• FILOSOFIA: Encontro com a Filosofia, 7º ano. 2ª ed. Ricardo Milani. Ed. Moderna, 

2018.  

 

O livro “Encontro com a Filosofia”, Editora Moderna poderá ser adquirido pelo site:  
 
www.modernacompartilha.com.br clicando em Compre Aqui. 
  
O pagamento é aceito nos Cartões de Crédito das bandeiras: 
 
VISA, MATSTERCARD, ELO, HIPERCARD, DINERS CLUB E AMERICAN EXPRESS. 
 
OBS: O site não aceita a função débito, pagamento à vista poderá ser efetuado via boleto.   
 
A entrega é realizada na escola, mediante a entrega do voucher (comprovante de pagamento). 

A compra deve ser feita antecipadamente para ser retirada nos seguintes períodos de 
entrega: 
 

Compra em 15/12/2021 a 20/1/2021, retirada no Colégio a partir de 30/1/2022 

Compra em 21/1/2022 a 8/2/2021, retirada no Colégio a partir de 21/2/2022 

 

LEITURAS OBRIGATÓRIAS SEMESTRAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1º SEMESTRE 

✓ A liga dos heróis inúteis – Alexandre de Castro Gomes e Luiz Antônio Aguiar, Ed. FTD.  

✓ A Revolução dos Bichos – George Orwell, Ed. FTD. 

✓ Contos de enganar a morte – Ricardo Azevedo, Ed. Ática. 

 

2º SEMESTRE 

 

✓ Sherlock Holmes: Um estudo em vermelho – Arthur Conan Doyle, Ed. L&PM. 

✓ Rotas Fantásticas – Heloísa Prieto, Ed. FTD.  

✓ A bailarina fantasma – Socorro Acioli, Ed. Seguinte.   

 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL DO ESTUDANTE 

 
− Cola bastão; 

− Caneta esferográfica (azul ou preta); 

− Lápis; 

http://www.modernacompartilha.com.br/


 

 

 

 

 

 

− Borracha; 

− Régua (30cm) – será também utilizada no componente curricular de Arte; 

− Caneta marca texto; 

− Tesoura; 

− Caderno grande exclusivo para Matemática, Língua Portuguesa e História; 

− Caderno pequeno exclusivo para Geografia, Língua Inglesa, Ciências e Arte; 

− Caderno pequeno exclusivo para Ensino Religioso e Filosofia (poderá ser utilizado o mesmo 

de 2021). 

 

MATERIAIS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE CURRICULAR 

MATEMÁTICA 

Bloco de rascunho para ser utilizado em aula; 

1 folha de papel milimetrado; 

1 transferidor; 

1 esquadro. 

 

ARTE 

1 caderno de desenho grande; 

1 caneta ponta fina 0,5 ou 0,7 – cor preta; 

1 lápis 6B ou 8B; 

1 compasso;  

1 caixa de Lápis de cor aquarelado; 

1 conjunto de canetinhas hidrocor; 

50 folhas sulfite 60 brancas; 

1 lápis de cor jumbo tris rainbow multicor. 

 

OBS.: O material necessário para cada aula de Arte é comunicado antecipadamente. Serão 

solicitados materiais alternativos no decorrer do ano letivo. Ex.: palitos, caixas pequenas de 

medicamentos, revista, ... 


