ÁREA - CIÊNCIAS DA NATUREZA

Para o Componente Curricular de Ciências,
será adotado material do Sistema de
Ensino Anglo.

7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL

ÁREA - MATEMÁTICA
Para o Componente Curricular de
Matemática, será adotado material do
Sistema de Ensino Anglo.

ÁREA - LINGUAGENS
Arte
Material para ficar em casa, até a solicitação do Professor
 15 folhas A4 sulfite 40
 10 folhas A3 (sugestão: Canson)
 giz de cera
 tinta guache (azul, amarelo, vermelha, branca e
preta)
 pincéis: redondo nº 02 e chato nº 12

PROJETO DE LEITURA E ESCRITA
Para o trabalho específico de leitura, no decorrer do ano
será obrigatória a aquisição de um livro de Literatura (título
a ser definido pelo Colégio).

Língua Alemã
Livro já adotado no 6º ano. Após sua conclusão, aquisição
de novo material.
Os novos estudantes deverão, antes da aquisição do livro,
contatar com o Setor de Coordenação Pedagógica.

Língua Espanhola
Livro já adotado no 6º ano. Após sua conclusão, aquisição
de novo material da Editora Santillana/Moderna.
Os novos estudantes deverão, antes da aquisição do livro,
contatar com o Setor de Coordenação Pedagógica.

USO DIÁRIO
Obs.: Aproveitar materiais e cadernos do ano anterior, sempre
que possível.
Nomear os livros na parte externa.





Língua Inglesa – Nível Avançado
Livro já adotado no 6º ano. Após sua conclusão, aquisição
de novo material da Editora Oxford.
Os novos estudantes deverão, antes da aquisição do livro,
contatar com o Setor de Coordenação Pedagógica.

Para os Componentes Curriculares de
Língua Portuguesa e de Língua Inglesa
Nível Intermediário, serão adotados
materiais do Sistema de Ensino Anglo.



lápis, borracha, canetas (vermelha, azul e preta),
lápis de cor (12 cores), apontador, cola, tesoura
kit geométrico – régua (30cm), esquadros,
compasso e transferidor
01 caderno grande de linha simples e capa dura
exclusivo para cada Componente Curricular:
Língua
Portuguesa,
Produção
Textual,
Matemática, Ciências, Língua Inglesa, Língua
Espanhola ou Língua Alemã, História, Geografia,
Ensino Religioso
01 caderno pequeno de linha simples e capa dura
para cada Componente Curricular: Arte e
Educação Física

FORMA DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO
No Colégio:

ÁREA - CIÊNCIAS HUMANAS

Para os Componentes Curriculares de
História e Geografia, serão adotados
materiais do Sistema de Ensino Anglo.

- Moderno Atlas Geográfico – Editora Moderna
(adotado no 5º ano)

- O material do Sistema Anglo será adquirido diretamente
no Colégio. Os boletos serão emitidos com vencimento a
partir de fevereiro de 2021.
- Os materiais de Língua Alemã ou Espanhola e o de Língua
Inglesa (Nível Avançado) serão adquiridos no Colégio.
- O Atlas Geográfico será adquirido no Colégio (estudantes
que não possuem).

