Ensino Fundamental

7º Ano
Início das aulas: 1° de fevereiro

Todos os materiais devem ser identificados com o nome completo e
a turma do estudante.

Sugerimos o uso de mochila para melhor organização pessoal.
Material de uso individual
01 estojo contendo:
-lápis grafite preto nº 02 ou lapiseira;
- canetas;
-borracha;
-apontador;
-lápis de cor – 12 cores;
-conjunto de canetinhas (ponta fina –12 cores);
-cola branca;
-tesoura sem ponta;
-compasso;
-01 caneta marca-texto amarela;
-transferidor;
-esquadro;
- 01 régua de plástico transparente (30cm).

- 01 caderno capa dura universitário ou colegial 10 matérias a ser
utilizado para organizar os registros. Não recomendamos o uso
de fichários para esta faixa etária.
- Agenda física do Colégio Seriös. Material a ser entregue pelo
Colégio ao aluno, na primeira semana de aula.
- 01 caderno quadriculado (0,7 cm X 0,7 cm) brochura com margem –
capa dura - Matemática
- 01 caderno pequeno com 48 folhas - Caderno de análise sintática Gramática
- 01 calculadora simples
- 1 pasta sanfonada plástica A4 12 divisórias

Livros de leitura
1º BIMESTRE
A mala de Hana - Autor: Karen Levine - Editora: Melhoramentos
Martini Seco - Autor: Fernando Sabino - Editora: Ática

2º BIMESTRE
Dom quixote - O Cavaleiro da Triste Figura- Autor: José Angeli Editora: Scipione
Nó na Garganta - Autor: Mirna Pinsky - Editora: Atual

3º BIMESTRE
Meninos Sem Pátria - Autor: Luis Puntel - Editora: Ática
O Mistério da Casa Verde - Autor: Moacyr Scliar - Editora: Ática

4º BIMESTRE
A Flauta Mágica - Autor: Dionísio Jacob - Editora: SM
Em busca de mim - Autor: Isabel Vieira - Editora: FTD

Projeto institucional - Pensamento Compuacional - com venda
exclusiva no Colégio Seriös - Valor: R$ 200,00 - a ser pago no
departamento financeiro.
Didático - Sistema de Ensino
Coleção ASAS - SAS Plataforma de Educação
venda exclusiva no Colégio Seriös.
OBSERVAÇÃO: Ao adquirir os livros da plataforma SAS, o aluno terá acesso
a todos os recursos de tecnologia do SAS Adapt, como avaliações, videoaulas,
plataforma gameficada, livros digitais e ferramentas de acompanhamento.

Livros de Inglês
Verificar o catálogo de Inglês de acordo com o nível do estudante.

Uniformes
Uniforme do colégio no modelo do Ensino Fundamental - Anos Finais
Jaleco manga longa, de algodão, com identificação para práticas de laboratório.
É obrigatório o uso de tênis. Outras peças de uniforme poderão ser solicitadas
conforme atividade ou projetos a serem desenvolvidos.
Recomendamos que cada estudante tenha um notebook para realização de
atividades, pesquisas e propostas de trabalhos gerenciadas por professores.
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