
 
 

 

7º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL  
 

  Material Diário 
 7 cadernos universitários com 96 folhas e espiral.  

 1 caderno de desenho (Artes). 

 1 estojo completo com: 1 lápis 4B (Artes), lápis/lapiseira, canetas, borracha, tesoura 

pequena sem ponta, cola em bastão e líquida, caixa de lápis de cor, canetinhas e compasso. 

 1 esquadro. 

 1 transferidor.  

 1 régua (30 cm).   

 1 pasta preta com 100 plásticos (para Produção Textual). 

 1 jaleco de mangas compridas para as aulas no Laboratório.  

 

  Material Escolar 
 1 bloco de papel criativo A3 – branco. 

 1 bloco de papel criativo (325 mmX235 mm) – colorido. 

 1 tinta acrílica fosca (250 ml) – cor: à escolha da família. 

 
  OBSERVAÇÕES 

 A Agenda Escolar Marista é de uso obrigatório e será entregue pelo Colégio no início do 

ano letivo. 

 O material escolar deve ser entregue ao Colégio no período de 26 a 28/1, das 13h às 18h, 

e de 31/1 a 4/2, das 8h às 18h. 

 O nome completo e a turma do estudante devem estar grafados nos materiais. 

 O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugerimos grafar o nome do estudante na parte 

interna de cada peça. 

 O Sistema Marista de Educação (SME) será fornecido pelo Colégio e entregue aos 

estudantes no início do ano letivo. 

 O livro de Língua Inglesa da Oxford será fornecido pelo Colégio e entregue aos estudantes 

no início do ano letivo. 

Obs.: o livro literário de Língua Inglesa será solicitado ao fim do 1° semestre. 
 

 
 
 
 



 
 

 

LIVRO DIDÁTICO 
 

Gramática 
Teoria e atividades 
 
Nova Edição. 
 
Autores:  Maria Aparecida Paschoalin e Neuza Terezinha Spadoto 
 
Editora: FTD 
 
ISBN: 9788532299970 
 

  

LIVROS LITERÁRIOS 

1º Semestre 

 O meu pé de laranja lima. José Mauro de Vasconcelos. Editora Melhoramentos.  

 A droga da obediência. Pedro Bandeira. Editora Moderna.  

 Um estudo em vermelho. Sherlock Holmes. Editora Ática. 

 

2º Semestre 

 O gênio do crime. João Carlos Marinho. Editora Global. 

 A outra face. Deborah Ellis. Editora Ática.  

 O escaravelho do diabo. Lúcia Machado e Almeida. Editora Ática (Série Vaga-lume). 
Obs.: o livro literário de Língua Inglesa será solicitado ao fim do 1° semestre. 

 
INFORMAÇÕES 

 Os livros da Editora FTD podem ser adquiridos em quaisquer livrarias físicas ou virtuais. Para 
compras direto no site www.ftdcomvoce.com.br, será concedido um desconto para pais 
maristas. Para isso, basta utilizar o código FTD22DFMJP. A venda on-line estará disponível a 
partir de 22/11/21. 



 
 

 

 

 

 

 


