
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021

ENSINO FUNDAMENTAL II

- 7º ANO -

LIVRO - PROGRAMA BILÍNGUE:

LIVROS DIDÁTICOS - FTD:

LIVRO - PARADIDÁTICO:

LÍNGUA PORTUGUESA:

LÍNGUA INGLESA:

MATEMÁTICA:

HISTÓRIA:

GEOGRAFIA:

FILOSOFIA:

EDUCAÇÃO RELIGIOSA:

CIÊNCIAS NATURAIS:

- Uncover 1 | Full Combo With Online Workbook and Online Practice | ISBN: 9781316643648

Onde comprar? No La Salle Store Caxias (Rua Marquês do Herval, 1754 - Centro)

                             Telefone: (54) 99953.2238

‘‘UNCOVER 1’’ 

                             E-mail: storecaxias@lasalle.org.br

Prazo para compra: a partir de dezembro, com data a ser informada no site da escola.

Ä Sistema de Ensino da FTD - 7º Ano 

Como comprar? Conferir as instruções no Anexo 1, ao final desta lista.

Onde Comprar? -  A aquisição será feita na escola, em ocasião a ser informada no próximo ano letivo.

‘‘Invenções e Invencionices’’ - Dilan Camargo 

¨ 01 caderno de 96 folhas grande

¨ ESCRITA CRIATIVA: 20 folhas de papel almaço

¨ 01 monobloco pautado sem ilustrações

¨ 01 caderno de 96 folhas grande (pode ser o mesmo do ano anterior)

¨ 01 caderno de 96 folhas grande 

¨ 04 folhas milimetradas, tamanho ofício

¨ Compasso, transferidor de 180º

¨ 01 caderno de 96 folhas grande  (pode ser o mesmo do ano anterior)

¨ 01 caneta marca-texto

¨ 01 caderno de 48folhas grande (pode ser o mesmo do ano anterior)

¨ 01 caderno de 48 folhas grande 

¨ 01 pasta plástica com elástico, tamanho ofício, sem lombada

¨ 01 caderno de 96 folhas grande



IMPORTANTE:

ARTE:

MATERIAL DE USO COMUM que deverá estar sempre com o aluno:

¨ Os cadernos deverão conter identificação na capa

¨ Todo o material e o uniforme escolar deverão estar identificados com o nome completo do aluno.

¨ Não é permitido o uso de líquido corretivo no ambiente escolar

¨ Poderão ser utilizados minidicionários atualizados que o aluno já possui.

¨ 01 pasta plástica com aba e elástico, tamanho ofício, sem lombada

¨ 01 caixa de lápis de cor

¨ 01 lápis 2B

¨ 01 lápis 6B

¨ 25 folhas de desenho

¨ 01 estojo contendo: 02 lápis pretos, 01 borracha branca macia, 01 apontador e 2 canetas 

esferográficas azuis

¨ 01 tesoura de ponta arredondada

¨ 01 régua transparente de 30 cm, rígida

¨ 01 tubo de cola lavável (90g)

¨ 01 conjunto de canetas hidrocor

Primeiro Dia Letivo:

17 de fevereiro | quarta-feira

AGENDA:

NOVOS HORÁRIOS 2021:

Reunião de Pais:

23 de fevereiro | terça-feira

18h: Reunião de Pais no Auditório, com a Supervisão, Coordenação e professores.
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