
 
 

 

 

    

LIVROS DIDÁTICOS DO 7º ano  

 

Língua Portuguesa 

Língua Inglesa 

Ciências  

História 

Geografia 

Matemática 

Educação Financeira 

Arte 

• Sistema de Ensino Anos Finais FTD- versão atualizada a 

BNCC.  

OBS: devido a atualização do material, no ano de 2021 não será 

possível a reutilização de livros didáticos. 

• Aquisição de 1 jaleco manga longa, com identificação, para as 

aulas de Laboratório de Ciências 

Ens. Religioso Diálogo Inter-religioso 7. Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge 

Silvino da Cunha Neto / editora FTD 

Arte 1 caderno de desenho de capa dura tamanho A4, 1 tubo de cola liquida, 1 

tesoura sem ponta, 1 caixa de lápis de cor aquarelado (qualquer marca), 1 

caixa de giz de cera, 1 régua, 1 bloco de papel color set.(tamanho A4, cores 

diversas),2 revistas velhas para recorte. 

 

Livros Literários:  

1º trimestre Título: Todo mundo é misturado 
Autora: Beth Cardoso 
Editora: Escarlate 
 

2º trimestre Título: Procura-se um coração 
Autor: Lúcia Seixas 
Editora: FTD 

 

3º trimestre Título: O mistério da casa verde 
Autor: Moacyr Scliar 
Editora: Ática 

 

 

 

DICIONÁRIOS SUGERIDOS: 

 

Língua Portuguesa e Produção de Texto: Conforme a nova ortografia  

• HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Mini-dicionário da Língua 

Portuguesa. Rio de Janeiro: Moderna. 

• Dicionário Júnior da Língua Portuguesa – Geraldo Mattos – FTD 

 

 

 

 



Inglês: 

• OXFORD – Escolar - Inglês-português / Português-inglês 

 

OBS: Caso o(a) aluno(a) tenha dicionário de anos anteriores, não há 

necessidade de adquirir outro. 

OBSERVAÇÕES: 

• Importante identificar todo o material com o nome completo e turma do aluno, 

inclusive o uniforme; 

• A agenda será digital a partir de 2021 pelo App Escola Fátima (cor rosa); 

• Para dias de atividade no turno oposto (saídas pedagógicas, laboratórios, 

informática, biblioteca, Treinos esportivos, etc) é de uso obrigatório o uniforme 

escolar; 

Traga sua garrafinha de água diariamente 

 

UNIFORME ESCOLAR:  

O uniforme de uso obrigatório é próprio da Escola. Seguem as opções:  

• Conjunto de jaqueta e calça;  

• Bermuda, saia short, calça bailarina e legging; 

• Camiseta de manga curta, regata, manga longa e pólo; 

• Moletom; 

• Vestido para alunas até 2º ano EF; 

• Jaquetas e canguru moletom; 

• A partir do 6º ano é permitido o uso de calça jeans azul escuro; 

• Em dias de temperatura abaixo de 10ºC será permitido uso de casaco azul 

marinho ou preto; 

 

• A empresa “Prica Uniformes” é a responsável pela produção e venda do 
uniforme da Escola. A compra pode ser feita diretamente na loja, em horário 
comercial, ou nos plantões que a Escola organizará. Informações: 3451 6561 

 

SUGESTÕES DE EDITORAS PARA COMPRA DOS LIVROS LITERÁRIOS: 

www.saraiva.com.br 

www.editorapositivo.com.br 

www.record.com.br  

Distribuidora das editoras Moderna, Companhia das Letrinhas e Brinque.Book: 

Viva livros https://vivalivro.com.br/assuntos/62/escola-nossa-senhora-de-fatima 

Distribuidora da Editora SM: 

https://www.apaginalivrarias.com.br/ 

Distribuidora da editora Ática  

http://www.domquixote-rs.com.br/ 

http://www.domquixote-rs.com.br/


 

 


