
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º ano do Ensino Fundamental 

:: COLEÇÃO BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO 
• 4 volumes por ano (2 livros por volume, contemplando as disciplinas, Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, Geografia e História). 

• Língua Espanhola: 2 volumes por ano (1 livro por volume)

• Língua Inglesa: 2 volumes por ano (1 livro por volume).

• Os recursos digitais, plataformas e aplicativos do Bernoulli Sistema de Ensino, fazem parte do material 

didático adotado para o ano letivo.

• Zoom – Educação Tecnológica 

 
Quantidade Material 

01 Caixa de lápis de cor, jogo de canetinhas, 

transferidor, compasso, esquadro e régua

Diversificada Lápis ou lapiseira, borracha, apontador com depósito, caneta azul ou preta, 

caneta vermelha e 

Várias Revistas usadas para recorte e pesquisa.

Diversificada Caderno(s) ou fichário para as disciplinas: Português, Espanhol, Inglês, 

Matemática, História, Ensino Religioso, Redação

 

Nós temos história. 

No ensino remoto ou no presencial, somos uma escola que forma para a vida.
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COLEÇÃO BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO - Edição atualizada 

4 volumes por ano (2 livros por volume, contemplando as disciplinas, Língua Portuguesa, Matemática, 

Língua Espanhola: 2 volumes por ano (1 livro por volume) 

volumes por ano (1 livro por volume). 

Os recursos digitais, plataformas e aplicativos do Bernoulli Sistema de Ensino, fazem parte do material 

letivo. 

Caixa de lápis de cor, jogo de canetinhas, tesoura sem ponta, cola bastão,

ransferidor, compasso, esquadro e régua. 

Lápis ou lapiseira, borracha, apontador com depósito, caneta azul ou preta, 

caneta vermelha e caneta marca texto. 

usadas para recorte e pesquisa. 

Caderno(s) ou fichário para as disciplinas: Português, Espanhol, Inglês, 

istória, Ensino Religioso, Redação, Geografia e Ciências.

 

Nós temos história. Nós temos ensino de qualidade

No ensino remoto ou no presencial, somos uma escola que forma para a vida.

 

 

4 volumes por ano (2 livros por volume, contemplando as disciplinas, Língua Portuguesa, Matemática, 

Os recursos digitais, plataformas e aplicativos do Bernoulli Sistema de Ensino, fazem parte do material 

tesoura sem ponta, cola bastão, 

Lápis ou lapiseira, borracha, apontador com depósito, caneta azul ou preta,  

Caderno(s) ou fichário para as disciplinas: Português, Espanhol, Inglês,  

Geografia e Ciências. 

Nós temos ensino de qualidade. 

No ensino remoto ou no presencial, somos uma escola que forma para a vida. 


