
 

 

 

 

Componentes 

Curriculares 
MATERIAL INDIVIDUAL DO ESTUDANTE 

Material Didático para todos os Componentes Curriculares: 

FTD SISTEMA DE ENSINO – 7° Ano do Ensino Fundamental 

 

Arte 

 1 lápis 6B 
 1 caneta Nanquim preta Stábilo 0,5 

 1 cola líquida 
 1 tesoura 

 1 régua 30 cm 
 1 caixa de lápis de cor 
 1 borracha 

  

Ciências 

 Uma apostila será entregue na Escola, no início do ano letivo, após orientações dos professores.  
 Caneta Hidrocor                                                      

 1 caderno universitário (96 folhas) 
 1 pendrive 
 1 jaleco branco de algodão – manga longa 

 
 Lápis de cor 

Educação Física 

 Abrigo, calção, calça ou bermuda de lycra, cotton, tactel ou microfibra em azul marinho ou preta, 
camiseta da Escola e tênis. Não será aceito o uso de tênis tipo/modelo Skatista. 

 1 pasta com elástico 
 1 toalha de rosto 
 1 garrafinha para água 

Ensino Religioso 
 

 1 cola bastão 
 Caneta Hidrocor 

 1 caderno pequeno (50 folhas)  
 1 pasta com elástico simples 

Geografia 
 
 1 caderno universitário (50 folhas) 

 

História  Uma pasta para materiais de apoio. 
 1 caderno Universitário (50 folhas) 

Língua Inglesa 

 1 minidicionário Inglês/Português (Sugerido) –  Sugestões: BUENO, Silveira. StandFor -FTD ou  

Oxford (Caso possuir outro, pode ser utilizado) 
 1 caderno universitário (50 folhas) 
 Ao longo do ano poderá ser solicitado um livro de leitura extraclasse. 

Língua 

Portuguesa 

 1 caderno universitário (96 folhas) 
 6 sacos plásticos com furos para organização do material ou 1 pasta com elástico 
 Livros para leitura extraclasse serão solicitados no início do ano letivo 

 Uma apostilha será entregue na Escola, no início do ano letivo. 
 Minidicionário/Recomendado optar entre: 

 FTD BUENO, Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa- FTD 
 Houaiss, Antônio – Objetiva 

Matemática 
 1 caderno universitário (96 folhas) 
 1 régua 
 Transferidor 

OBSERVAÇÕES 

 Em substituição ao caderno pode-se utilizar arquivo ou fichário. 

 Os cadernos podem ser divididos com outros componentes curriculares. 

  Pode-se adquirir uma única pasta plástica, com divisórias, para uso em todas as disciplinas. 

 Início do ano letivo: 17/02/2020, em seus respectivos turnos.  

 Alguns materiais poderão ser solicitados, ao longo do ano letivo, em todos os Componentes Curriculares. 

 Os livros de leitura extraclasse poderão ser adquiridos na Feira do Livro da Escola com desconto de 10% à vista, 

parcelamentos e cartões de crédito. 

 

 O material didático do Sistema de Ensino FTD deverá ser adquirido da seguinte forma: 

- A partir do dia 07/01/2020, na filial da FTD Educação, de segunda a sexta-feira em horário comercial (8 às 12h e 

13h30min às 18h), situada à Rua Ramiro Barcelos, 344- Bairro: Floresta 

- No Colégio será vendido nos dias 13 e 14/02 das 8h às 18h, sem fechar ao meio dia. 

- Na FEIRA DO LIVRO do colégio, de 05 à 07/03/2020. 
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