
 

 

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

LIVROS DIDÁTICOS: 

 Sistema Marista de Educação – FTD – 7º ano (Contém material de Arte, Ciências, 

Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática); 

 Línguas Estrangeiras: 

 Língua Inglesa: English Play 7, Claudio Franco e Kátia Tavares. Stanford FTD. 

 Língua Espanhola: Palabras en interacción 7, Romanos e Jacira. Edelvives FTD. 

 

LIVROS DE LITERATURA: 

 Detetive Siqueira em: O panfleto. Dionísio Jacob - FTD 

 Ninguém me entende nessa casa. Leo Cunha – FTD 

 

DICIONÁRIOS: (Serão usados nos anos posteriores) 

 Dicionário da Língua Portuguesa. Silveira Bueno. Editora FTD.  

 Português/Inglês: Stanford Dictionary. 

 Português/Espanhol: Dicionário Edelvives. 

 

Observação: Os livros didáticos, paradidáticos e o Sistema Marista de Educação dos Anos Finais 

e Ensino Médio serão comercializados pela FTD por e-commerce, no site 

www.ftdcomvoce.com.br, informando o código da escola FTD22RSSOC.  A venda estará 

disponível a partir do dia 20 de dezembro de 2021.  

MATERIAL ESCOLAR:  

 Lápis, borracha, canetas esferográficas, 1 régua; 

 8 cadernos de 96 folhas; 

 1 pasta catálogo com 50 saquinhos para organização das produções textuais. 

 1 pen drive. 

 1 classificador 

 1 compasso  

 1 transferidor 

 

JALECO (Para laboratório). 

Poderá ser adquirido nas malharias credenciadas. 
 

 Malharia Tibilisk 
Rua Duque de Caxias, 235 
Telefone: (53) 3230 1302 

 

 Malharia Dominó 

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


 

 

Rua Andradas, 594 
Telefone: (53) 3231 3099 

 

 Malharia Tesa 
Rua Senador Salgado Filho, 50 
Fone (53) 3232 6668 
 

Obs. O Jaleco será usado nos anos posteriores. 

Material escolar para ARTE: 

Para serem entregues à professora em data que será agendada após o início das aulas: 

 20 folhas de cartolina tamanho ofício (A4) – coloridas; 

 20 folhas de cartolina tamanho ofício (A4) – brancas; 

 1 bloco de papel vegetal A4; 

 1 tubo de nanquim escolar preto; 

 1 pincel com cerdas chatas; 

 1 conjunto de tinta guache (12 cores); 

 1 barra de sabão branco. 

 

Para ficar sempre com o estudante: 

 lápis para desenho (HB, 2B, 4B e 6B); 

 borracha macia (preferencialmente branca); 

 canetinha hidrocor, 1 caixa de lápis de cor aquarelada; 

 cola líquida, cola bastão, apontador, régua de 30 cm; 

 

Observações:  

 Alguns materiais especiais serão solicitados durante o ano letivo, quando se fizerem 

necessários. 

 O uso do uniforme completo é obrigatório, incluindo as Saídas de Estudo. 

 Reunião de pais: 12 de fevereiro de 2022 (sábado), às 8h30, na sala de aula.   

 Volta às aulas:  
15/2 |Estudantes novos e todos os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental  
16/2 |Todos os estudantes (novos e veteranos) 

 

 

 

 

 


