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7ºANO – 2023 
 

 LIVRO 

Sistema de Ensino POSITIVO 

Descrição: 4 Livros didáticos bimestrais + 4 Livros de atividades bimestrais +  

Livro Digital + Plataforma Positivo On. 

 

                                                           Valor: R$ 1.032,00 

* O livro deverá ser comprado diretamente na plataforma da Positivo através do site 

www.lojanaescola.com.br/malvinaqueiroz 

 

 MATERIAL 

01 caderno grande 100 folhas para Matemática   

01 caderno grande 100 folhas para Ciências  

01 caderno grande 200 folhas para Português 

01 caderno grande 100 folhas para História e Geografia 

01 caderno pequeno com pauta para Arte 

 100 folhas de papel ofício A4 branco 

01 Lápis / 01 borracha / 01 apontador 

01 caixa de lápis de cor com 12 cores  

03 canetas esferográficas (1 vermelha, 1 azul e 1 preta)  

01 régua de 30 cm transparente  

01 transferidor / 01 compasso / 02 esquadros  

01 cola de 90g / 01 tesoura sem ponta com o nome gravado  

01 jogo de canetas hidrográficas coloridas de 12 ou 24 cores 

01 garrafinha para água   

01 jaleco branco com nome bordado 

 

OBSERVAÇÕES 

 

* Cadernos e livros deverão vir encapados com plástico transparente e identificados com o nome 

e série do aluno.  

* Os livros serão usados a partir do 1º dia de aula e neste dia o aluno deverá trazer um caderno. 

* O uniforme escolar será vendido na escola. (Os alunos deverão vir uniformizados desde o 1º dia 

de aula), inclusive o de Educação Física e o casaco padrão da escola.  

* Tênis preto e meia branca. (A meia será vendida na secretaria)  

* A mensalidade vence todo dia 10 de cada mês 

* As folhas de ofício solicitadas em lista deverão ser entregues à coordenadora. 

 

 Reunião de Pais e Professores: Dia 03/02 (sexta-feira) às 15h. 

 

 As aulas começarão dia 06/02 (segunda-feira). 

http://www.lojanaescola.com.br/malvinaqueiroz

