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COLÉGIO PRO CAMPUS JÚNIOR 

RELAÇÃO DE LIVROS PARA 2019 

7º Ano - Ensino Fundamental 

Livros do Sistema Ari de Sá e seus suplementos 
(Adquiridos exclusivamente na escola) 

 

SUPLEMENTOS: 

Produção Textual 

MATERIAL DE USO NAS AULAS DE 
ARTE

 
• 2 cadernos de desenho grande

disciplinas de arte e ciências)

• 1 caixa de lápis de cor

• 1 estojo de pincel hidrocor

• Cola branca 

• 1 tesoura sem ponta

• 1 régua 
 

*O material listado acima não deverá 

entregue na escola. O aluno deverá trazer 

para a aula quando solicitado.

 

*Outros materiais para as oficinas poderão 

ser pedidos no decorrer do ano, conforme a 

necessidade. 

 
 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
SERÁ UTILIZADO NAS DISCIPLINAS DE 
ARTE E LITERATURA, 
MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II: 
• Uma resma de papel A
na secretaria da escola de 2
25/01/2019). 
 

OBSERVAÇÕES: 
a) Início do ano letivo: 

 

b) Os livros e cadernos deverão ser 

identificados, na capa, com o nome e ano 

do(a) aluno(a) e encapados;

 

c) Não aceitamos o livro didático 

do professor para o uso diário do aluno (Lei 

nº 6.059 de 17/01/2011 

 

 

PARADIDÁTICO: Os criminosos 
vieram para o chá 
Autora: Stella Carr 

PARADIDÁTICO: Vendo poesia 
Autor: Léo Cunha 

 
MATERIAL DE USO NAS AULAS DE 

ARTE 

de desenho grande (para as 

disciplinas de arte e ciências) 

1 caixa de lápis de cor 

1 estojo de pincel hidrocor 

1 tesoura sem ponta 

O material listado acima não deverá ser 

entregue na escola. O aluno deverá trazer 

para a aula quando solicitado. 

*Outros materiais para as oficinas poderão 

ser pedidos no decorrer do ano, conforme a 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL QUE 
SERÁ UTILIZADO NAS DISCIPLINAS DE 
ARTE E LITERATURA, INSERIDAS NA 
MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO 

Uma resma de papel A4 (entregue 
na secretaria da escola de 21 a 

a) Início do ano letivo: 29/01/2019; 

e cadernos deverão ser 

identificados, na capa, com o nome e ano 

do(a) aluno(a) e encapados; 

c) Não aceitamos o livro didático exemplar 
para o uso diário do aluno (Lei 

6.059 de 17/01/2011 – Art. 7º). 


