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Materiais
ANO LETIVO 2021

CONHEÇA NOSSOS 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Av. BrAsil, 1590, Centro, Foz do iguAçu - Pr

(45) 3521-6700

ensino 
FundAMentAl

7º ANO

livros didátiCos

MAteriAl de uso PessoAl

01 Estojo com: canetas, lápis de cor, borracha, apontador, régua, cola e tesoura

01 Caderno de desenho grande - capa dura
Sem margem (simples)

02 Cadernos universitários de 10 matérias 
(1 para o primeiro semestre e 1 para o  segundo semestre)

01 Estojo de canetinha colors
Faber Castell ou Acrilex - 12 cores

01 Caderno quadriculado - 96 folhas
200mm x 275mm - malha 0,7 x 0,7 (para matemática)

02 Cadernos de linguagem - 96 folhas
200mm x 275mm (um para português e outro para redação)

MAteriAl de uso Coletivo

01 Resma de papel sulfite A4 - Chamex ou Boreal

Livro de Português: Projeto Teláris - 7º Ano - ISBN: 9788508193165

Livro de Matemática: Projeto  Teláris - 7º Ano - ISBN: 9788508193202

Livro de Ciências: Projeto Teláris - 7º Ano - ISBN: 9788508193240

Livro de História: Projeto Teláris - 7º Ano - ISBN: 9788508193288

Livro de Geografia: Projeto Teláris - 7º Ano - ISBN: 9788508193080

Livro de Inglês: Hello! Teens - 7º Ano - Editora : Ática

Livro de Filosofia: Encontro com a Filosofia - 7º Ano - 2ª Edição (Não será possível aproveitar a 1ª Edição)
Autor: Ricardo Melani. Editora: Moderna

OPEE - Empreendedorismo e Projeto de Vida - Leo Fraiman - FTD - 7ºANO

IGUAL A 2020

NOVO

IGUAL A 2020

IGUAL A 2020

IGUAL A 2020

IGUAL A 2020

IGUAL A 2020

O material de uso coletivo será recolhido em sala 
no primeiro dia de aula.

NOVO*E-COMMERCE FTD

*E-commerce FTD: Orientações de acesso e compras 
disponíveis em https://cvsaojose.com.br/material-escolar



SENHORES PAIS, solicitamos atenção Às seguintes orientações:
• O estudante deve ter em casa um dicionário de língua portuguesa, língua 

inglesa,  língua espanhola e uma gramática para estudo e consulta.
•	 Os	 livros	 e	 os	 cadernos	 deverão	 estar	 devidamente	 identificados:	 nome	

completo e a turma.
• No primeiro dia de aula, os estudantes deverão trazer um caderno e o estojo.
• Em razão das disposições legais sobre os direitos de autoria, não se permite 

o uso de cópias dos livros didáticos.
•	 O	caderno	universitário	deve	contemplar	as	disciplinas	de:	História,	Geografia,	
Ciências,	Filosofia,	Inglês,	Espanhol,	Educação	Física	e	Ensino	Religioso.

•	 Sugerimos	que	o	estudante	use	os	cadernos	indicados	e	não	fichários.
• A agenda será entregue na primeira semana de aula e é de USO	OBRIGATÓRIO. 

No caso de perda, o estudante deverá comprar outra agenda na secretaria 
do Colégio.

• Para a realização de alguns trabalhos serão pedidos materiais complementares 
durante o ano letivo.

UNIFORMES
Educação infantil e 
ensino fundamental

• Calça, bermuda ou saia-calça do colégio na 
cor azul royal;

• Camiseta branca;
• Moletom, casaco ou jaqueta na cor azul royal;
• Tênis.
O uso do uniforme é obrigatório. Favor identificar 
todas as peças com caneta de tecido. Para segu-
rança dos educandos, não será permitido o uso de 
sandálias, botas, chinelos ou sapatilhas. 
O Uniforme poderá ser adquirido nas lojas:

FINA ESTAMPA
Rua Palestra Itália, 547, Morumbi - Foz do Iguaçu - PR

(45) 3578-1196
@finaestampauniformes (45) 99908-6227 

ESTATEX
Av. Brasil, 1571, Sala 01, Centro, Foz do Iguaçu - PR

(45) 3027-4999
(45) 99970-0286@malharia.estatex

Os materiais poderão 
ser adquiridos na 

papelaria

 www.encopelpapelaria.com.br 
Centro: (45) 3521-5400

República Argentina: (45) 3522-2202
JK: (45) 3521-5414


