
 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 7º ANO
 

 
LIVROS DIDÁTICOS  

• Sistema Marista de Educação – Editora FTD 

Observação: Conforme dialogado com as famílias, em 2020 

o material utilizado será o Sistema Marista de Educação 

(SME) que será entregue aos estudantes nos primeiros dias 

de aula. 

 

LIVROS LITERÁRIOS 

• LOBATO, Monteiro. O  picapau amarelo. São Paulo: FTD, 

2019. 

• FERNANDES, Breno. Os fanzineiros. São Paulo: FTD, 2019. 

• MACHADO, Samir Machado de. Piratas a vista! São Paulo: 

FTD, 2019. 

• ENZENSBERGER, Hans Magnus.  O  diabo dos números – 

Editora Cia das Letras 

Observação: A leitura dos livros de literatura é obrigatória, 

porém a forma de aquisição fica a critério de cada família 

(compra ou empréstimo). Alguns dos títulos estão 

disponíveis no site Domínio Público. 

 

DICA DE LEITURA (PARA OS PAIS/RESPONSÁVEIS) 
• FRAIMAN, Leo. A Síndrome do Imperador. São Paulo: FTD, 
2019. 
 

MATERIAL ESCOLAR 

• Caderno de 100 folhas para área de Ciências Humanas e 

suas Tecnologias 

• Caderno de 96 folhas capa dura com mola para glossário 

de Ciências Humanas 

• 6 cadernos universitários de 100 folhas 

• 1 dicionário  de  Língua Portuguesa de acordo com a 

reforma ortográfica 

 

MATEMÁTICA 

• 1 bloco para  rascunho 

• 1 régua 

• 1 compasso 

• 1 transferidor 

• 1 esquadro 

• Bloco de papel  milimetrado 

ARTE 

• Lápis de  cor 

• 1 bloco A4 de papel desenho 

• 1 régua 30cm 

• 1 pasta com  plásticos 

• 1 caneta esferográfica          preta 

 

 

 

 

LABORATÓRIO 

• 1 jaleco  identificado 

• 1 óculos de  proteção 

OBSERVAÇÕES 

• Cada estudante deverá portar diariamente sua agenda 

escolar. 

• O uso do uniforme é obrigatório em todos os níveis  de 

ensino. 

• No componente curricular de Arte, serão solicitados 

materiais ao longo ano, conforme a trajetória criativa da 

turma. 

 

COLOQUE NA AGENDA 
• Início do ano letivo:  Estudantes novos – 17/2 | 

Estudantes veteranos – 18/2 

• Venda dos livros Editora FTD: Para sua maior comodidade, 

você pode adquirir os livros da FTD sem sair de casa, tudo 

feito on-line. Para comprar pelo site: ftdcomvoce.com.br É 

preciso fazer o cadastro e utilizar o cupom: 

CUPOM20RSMMI. O site estará disponível para compra a 

partir do dia 06/01/2020. A entrega será no endereço 

informado pelo responsável de acordo com o cadastro feito 

no site. 

Lembramos que quem não quiser comprar no canal FTD esse 

material se encontra disponível em qualquer livraria do país, 

sendo em site ou lojas físicas. É possível adquirir também na 

Editora em Porto Alegre, identificando-se como estudante 

Marista de Canela. 

• Início das Atividades Extraclasses: 02/3 

• Início do Turno Integral: 19/2 

 

Reuniões com as famílias:  

• 14/2 – Reunião com novas famílias – EI ao EM – 18h 

• 11/3 – Reunião com as famílias do 7º ano EF – 18h 

 

 


