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DISCIPLINAS  
LIVRO   AUTOR   EDITORA   

  

  

  

  

  

  

  

Língua  

Portuguesa  

Projeto Araribá Plus (Vol. 7) Livro e Caderno de atividades    - 

ISBN: 9788516111762 e ISBN: 9788516113452 

     

PARADIDÁTICOS:  LIVROS FÍSICOS    

1. O vendedor de sustos (1º bim) – ISBN: 9788532292827 

 

2. Mitos gregos: histórias extraordinárias de heróis, deuses e 

monstros para jovens leitores (1º bim) – ISBN: 

9788537815878 

 

3. O menino oceano (2º bim) – ISBN: 9788536011561 

   

4. A outra face, história de uma garota afegã (4º bim) – ISBN: 
9788508156801 

  

  

    

  

 

Carrascoza, João Anzanello  

  

Hawthorne, Nathaniel 

 
 

Moulevat, Jean Claude 

 

Ellis, Deborah 

 

 

 
 

 
Oz, Amos  
  

Vanconcelos, José Mauro  
  

Pennac, Daniel  
  

Agualusa, José Eduardo 

Moderna   

    

  
 

FTD  
  

Cia das Letras 
  

 

 

 

Edelbra 

 

Ática 

 LIVROS DIGITAIS PARA SEREM LIDOS NA PLATAFORMA -    

 ÁRVORE DE LIVROS S (Adquirir assinatura)  

1. De repente nas profundezas do bosque (2º bim.).  
 

2. Meu pé de laranja lima (3º bim).  
  

3. O olho do lobo (3º bim.).  
  

4. A vida no céu (4º bim.).   

Matemática  Projeto Araribá Plus (Vol. 7) – ISBN: 9788516112653    Moderna   

Geografia  Panoramas (Vol. 7) Livro e Caderno de atividades – ISBN: 

9788596024402 e ISBN: 9788596024723 

Angela Rama, Denise Pinesso e 

Marcelo Moraes  

 FTD  

  

Ciências  Panoramas (Vol. 7) Livro e Caderno de atividades  – ISBN: 

9788596024327 e ISBN: 9788596024648 

Leandro Pereira de Godoy  FTD  

História  Sociedade & Cidadania (Vol. 7) Livro e Caderno de atividades – 

ISBN: 9788596020572 e ISBN: 9788596024969 

Alfredo Boulos Junior   FTD   

   

  

Inglês  

Programa Bilíngue – International School    

(O material será entregue no início das aulas)   

  

Espanhol  Compañeros 2 – Curso de Espanhol (nueva edición) – com 

licença digital  - ISBN: 9788497789370 
Francisca Castro, Ignacio Rodero 

e Carmen Sardinero.  

SGEL   

 

SUGESTÕES PARA COMPRA:  

LIVRO FÁCIL - PLANTÃO DE VENDAS DE MATERIAL DIDÁTICO NA ESCOLA  

De segunda a sexta, das 8h às 17h30 (Período de 7 a 18/12 e de 4 a 29/01/2021 e no sábado 16/01/2021 das 9h às 14h).  

  

PLATAFORMA ÁRVORE DE LIVROS - venda exclusiva pelo site: https://www.arvore.com.br/ 

Para efetuar a compra na Plataforma será necessário ter em mãos o código utilizado para acesso durante esse ano.  

  

EDITORA FTD: 
 

 A compra poderá ser feita diretamente pelo site da editora no endereço: www.ftdcomvoce.com.br (cupom para efetuar a 

compra FTD21SPIML) a partir de 21/12/2020. 
 

 

 As vendas no colégio ocorrerão apenas nos dias 12, 19 e 26/01/2021 das 8h às 17h. 

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

• 1 caderno 100 folhas (universitário).  

• 1 pasta catálogo c/ 20 sacos plásticos. (somente para alunos novos e alunos que não tem) 

 

  

MATEMÁTICA  
 

• 1 caderno 100 folhas (universitário).  

•  1 régua graduada (15 ou 20 cm).  

• 1 transferidor.  

• Lápis ou grafite para lapiseira (B ou 2B).  

• 1 compasso de boa qualidade.  

• Grafite para compasso.  

MATERIAL PARA AULAS DE ARTE  
 

 1 camiseta grande para proteger o uniforme durante as aulas de Arte.   

 1 bloco de papel canson para desenho creme A3 – 140g    

 1 caixa de lápis de cor (12 cores).   

 1 estojo de 12 cores de tinta guache  

 1 pincel chato nº14  

 1 tela para pintura 30x30cm (somente para alunos novos) 

 1 Estojo de tinta acrílica com 6 cores (amarelo, azul, vermelho, branco, preto e verde)  
 

Obs.: Os materiais serão de uso individual, cada aluno será responsável em organizar, guardar e trazer o material para as aulas de artes.  
 

 

DEMAIS DISCIPLINAS  

• 3 cadernos 100 folhas (universitário) – Geo., Hist. e Ciên.  

• 3 cadernos 50 folhas (universitário) – Ens. Relig., Ing. e Esp.  

• 1 bloco de folhas de fichário.  

• 1 pacote 500 folhas de papel sulfite – branco – A4. (somente para alunos novos) 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  
 

• Comprar apenas o solicitado, evitando excessos;  

• Evitar mochilas grandes e pesadas – as salas possuem escaninhos. O estudante transportará somente o material 

necessário;  

• Identificar todo o material escolar e peças do uniforme com nome completo;  

• Durante o ano serão solicitados materiais para reposição, conforme a necessidade;  

• A apostila de Ensino Religioso e a agenda anual do Colégio serão entregues no início das aulas.  

  

  

ENTREGA DE MATERIAL:  O aluno deverá estar, no 1º dia, com todo material solicitado.  


