LIVRO DIDÁTICO 2019 - 7º ANO
CÓDIGOS E LINGUAGENS

Português – 7º Ano - Araribá Plus– 5ª edição
Editora: Moderna

Inglês
Our Way – volume 2 - Edição Premium
Editora: Richmond

CIÊNCIAS HUMANAS

Geografia – 7º Ano - Araribá Plus– 5ª edição
História – 7º Ano - Araribá Plus– 5ª edição
Editora: Moderna
Editora: Moderna
MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA

Matemática – 7° ano Araribá Plus– 5ª edição
Editora: Moderna

Ciências
Araribá Plus - 7º ano– 5ª edição
Editora Moderna

Rede.Compartilha: Conteúdos digitais e impressos que trabalharão em conjunto com os livros
didáticos para ampliar as oportunidades de aprendizagem do aluno.

O livro de Desenho Geométrico é da Editora Scipione e não é vendido junto ao site.
Somente este deve ser adquirido separadamente.

Desenho Geométrico
Desenho Geométrico – Volume 2
Autora: Cecília Fujiko Kanegae –
Editora Scipione - 2ª Edição

Material de uso individual (Desenho Geométrico):
01 pasta portfolio A4
01 cx de lápis de cor (12 unidades)
02 blocos A4 com legenda e margem
01 (um) par de esquadros transparentes
01 (uma) régua de 20 cm transparente
01 (um) transferidor transparente
01 (um) compasso (Faber Castel, Trident e Cis)
01 borracha branca
02 lápis 2B ou Grafite 2B
Marcas sugeridas para os materiais: Bandeirantes, Acrimet, Desetec.

ORIENTAÇÕES SOBRE A COMPRA DOS LIVROS DIDÁTICOS
MODERNA COMPARTILHA

Compre com desconto através do site www.modernacompartilha.com.br

A compra pelo site é bem simples, basta acessar o endereço: www.modernacompartilha.com.br e
clicar na opção “compre aqui” e se cadastrar utilizando um e-mail pessoal. Digite o nome a data de
nascimento do aluno nos locais indicados e inicie o processo de compra.
Observações importantes:



A retirada dos livros didáticos será na própria escola, mediante o comprovante (voucher
impresso) que é gerado no ato da compra.
A entrega será feita a partir do primeiro dia de aula, diretamente ao responsável ou aluno.

FORMAS DE PAGAMENTO:




Cartão de Crédito – Em até 10 vezes na opção A e sem parcelamento na opção B.
Boleto à vista
Transferência bancária à vista

* Conheça os benefícios e opções de compra do site de vendas do Compartilha em
www.modernacompartilha.com.br. Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato conosco no e-mail
atendimentocompartilha@modernacompartilha.com.br ou no 0800 770 3004.

Atenciosamente,
Flávia Coelho
Coordenadora Pedagógica

