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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
DESCRIÇÃO
Caderno de desenho.
Lápis 6B, 2B, HB.
Caixa de lápis de cor aquarelável.
Pincéis 50.8mm
Caixa de tinta guache (06 cores).
Régua 30cm
Bloco de papel canson A4 gm 120
Luva cirúrgica (05 pares) (a ser usado em experiências de laboratório)
Máscara e touca descartáveis
Caixa de massa de modelar
Estojo com caneta esferográfica azul e vermelha, lapiseira, borracha de vinil, tesoura sem ponta, caneta marcatexto, régua, corretivo.
Caderno de 15 matérias
Jaleco (obs: não é permitido participar das aulas práticas em laboratório sem jaleco)
MATERIAL DE USO COLETIVO
DESCRIÇÃO

QTD
300

Folhas de Papel A4

LIVRO PARADIDÁTICO

Obs.:A aquisição é de um dos títulos, à escolha da
família.

•

Contos de muitos povos
Tatiana Belinky (Ed. FTD).
ISBN: 9788520000915

•

Histórias Africanas
Ana Maria Machado (Ed. FTD).
ISBN: 9788532293107

•

Histórias Greco-Romanas
Ana Maria Machado (Ed. FTD).
ISBN: 9788532279798

Malala: A menina que queria ir para a escola
Adriana Carranca
Ed. Companhia das Letrinhas.
ISBN: 9788574066707

O Programa Marista Bilíngue by Cambridge tem como objetivo preparar cidadãos para
um mundo cada vez mais integrado e multicultural, vislumbrando uma sociedade global
e conectada, além de contribuir com o respeito e o reforço da perspectiva da
internacionalidade da identidade do Instituto Marista. Neste sentido, a partir de 2022 o
programa avançará para o 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental, o qual os estudantes
terão 5 horas/aula semanais de contato com o idioma Inglês, que, aliadas às atividades
extraclasse, ofertará um programa de 200 horas anuais de contato com a Língua Inglesa. Isso significa que os
estudantes não terão apenas aulas de Inglês, mas sim, aulas dos diversos campos do conhecimento em Inglês.
Inspirar Move o Marista! E o que nos inspira é ver você se transformar!

LIVRO DIDÁTICO
INGLÊS - Book
THACKER, Claire; COCHRANE, Stuart; REID, Andrew; VINCENT, Daniel. Own it! Level

2. Student's Book with Practice Extra. 7º ano EF. Cambridge University
Press, 2020. ISBN:

9781108772563

Obs¹. O código ISBN é o que definirá a Edição correta para cada série.
Obs². Sugestão de compra pela internet: https://www.disal.com.br/maristanazare ou
no site de escolha da família.
INGLÊS - WorkBook
CORNFORD, Annie. Own it! Level 1 Workbook. 7º ano EF. Cambridge

University Press, 2020. ISBN:

9781108726542

Obs¹. O código ISBN é o que definirá a Edição correta para cada série.
Obs². Sugestão de compra pela internet: https://www.disal.com.br/maristanazare ou
no site de escolha da família.

DICIONÁRIOS (escolher uma das opções a seguir)

DICIONÁRIO LÍNGUA PORTUGUESA
Dicionário didático.
Editora: SM

ISBN: 978-8576754565

DICIONÁRIO LÍNGUA INGLESA
Minidicionário InglêsPortuguês / Português-Inglês.
Silvia Ramos e Campos Jr.
Editora: FTD
ISBN: 978-8532262554

Visando a qualidade do processo de Ensino e Aprendizagem do Projeto Educativo Marista e
em consonância com as propostas inovadoras da Rede Marista de Ensino, manteremos em
2022 os livros didáticos como parte do serviço oferecido pelo Colégio, não sendo necessária
a aquisição pelas famílias. O Sistema Marista de Educação – SME é um conjunto de soluções
que se organizam de maneira a possibilitarem o ensino não linear e sim complementar.
Destaca-se do sistema, a aprendizagem consciente, cooperativa, continuada, interdisciplinar, contextualizada e
significativa, na busca de levar o estudante a ser o protagonista do próprio aprendizado.

MATERIAL DIDÁTICO
(Será entregue na 2ª semana de aula)

CAPA

DESCRIÇÃO
Os livros didáticos que compõem o SME são dos componentes de Língua
Portuguesa, Artes, Geografia, História, Ensino Religioso, Ciências,
Matemática.
Sistema Marista de Educação – 7º ano
Material didático exclusivo, produzido a partir da Matriz Curricular Marista
Editora: FTD.
Obs¹. Material entregue pela escola no início das aulas.
PRODUÇAO DE TEXTO
Caderno de Produção de Texto.
Editora: FTD.

ORIENTAÇÕES GERAIS
•
•

Durante o período letivo, se necessário, serão solicitados com antecedência a reposição de materiais acima elencado ou
outros de acordo com a necessidade do trabalho pedagógico da série.
Em virtude do contexto da pandemia do novo coronavírus, o Colégio optou pela redução dos itens normalmente solicitados.

INFORMAÇÕES UTEIS
•
•
•

A reunião de pais será divulgada posteriormente em comunicado próprio, por e-mail e aplicativo Marista Conectado.
O material de uso coletivo ficará na escola para ser utilizado no decorrer das atividades, devendo ser entregue na
primeira semana de aula, no Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP da série.
Os materiais de uso individual não ficam no colégio, devendo ser utilizado conforme solicitação dos professores e
organização do estudante.

