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LIVROS DIDÁTICOS E LITERATURAS 
 

 ARARIBÁ PLUS PORTUGUÊS 7– Editora Moderna – 5ª Edição 

 ARARIBÁ PLUS MATEMÁTICA 7 – Editora Moderna – 5ª Edição 

 ARARIBÁ PLUS HISTÓRIA 7 – Editora Moderna – 5ª Edição 

 ARARIBÁ PLUS GEOGRAFIA 7 – Editora Moderna – 5ª Edição 

 ARARIBÁ PLUS CIÊNCIAS 7 – Editora Moderna – 5ª Edição 

 INGLÊS – Our Way 2 – 9ª Edition (de acordo com a BNCC) - Richmond Publishing – Autores: 
Amos/Prescher/Pasqualin  

 DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO 7 – Editora FTD – Autores: Heloisa S. de Carvalho e Jorge Silvino da 
Cunha Neto – 1ª Edição  

 LITERATURA – Um livro por trimestre para leitura obrigatória: 

 1ºTrimestre         Histórias para a sala de aula: crônicas do cotidiano – Walcyr Carrasco – Editora 

Moderna. 
 2º Trimestre        Saga animal – Autora: Índigo – Editora Moderna 

 

3ºTrimestre        A Ilha do tesouro – Tradução e adaptação: Walcyr Carrasco – Editora Moderna. 
 

MATERIAIS DIVERSOS 
 

UM (01) caderno universitário -para todas as disciplinas (mínimo de 12 matérias). 
Material de uso diário em geral – Todos os alunos deverão possuir individualmente os materiais 
abaixo relacionados e identificados com o seu nome: 
 Lápis preto, caneta (azul ou preta), caneta de cor, borracha, apontador, jogo de régua 

(transferidor), esquadro, régua 30cm., compasso de boa qualidade (com grafite), lápis de cor, 
cola, tesoura, caneta marca texto e estojo escolar. 

Obs.: Os alunos deverão ter todo o material necessário diariamente para as aulas, não serão 
permitidos empréstimos. 
Alguns materiais específicos por disciplina: 
 Português: Um (01) dicionário da Língua Portuguesa (integralmente adaptado à Reforma Ortográfica). 
 Inglês: Um (01) dicionário de inglês/português (para todas as séries) 
 Artes: 01 caderno de desenho grande com margem. A Professora solicitará outros materiais 

(tinta, giz de cera, entre outros), principalmente material de sucata, no decorrer do ano letivo, de 
acordo com os projetos desenvolvidos. 

 Espanhol: Dicionário de Espanhol/Português (para todas as séries) 
 Religião: um caderno pequeno (48 folhas) 

         
   

 Dia 31/01/2022 (Segunda-feira) 

 Feira do Livro Didático F2 – Manhã (08h30 às 11h30) e a Tarde (13h30 às 17h30) 
 

 

 08h00 às 10h00 – Acolhida e recepção aos novos alunos que farão parte da família  

   Santa Maria. Divulgaremos a programação em nossas redes sociais.  
 

 

   

DIA 01/02/2022 (Terça-feira) – das 07h45 às 12h00 

 
 

Os livros didáticos podem ser 
adquiridos pela Loja Virtual da 
Editora. O link está disponível 
no site do colégio 

www.csmaria.org.br 


