LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS DO 7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS):
DIDÁTICOS

PARADIDÁTICOS
I UNIDADE
Navegando em mares
conhecidos: como usar a internet
a seu favor
Autora: Silmara Franco
Editora Moderna

Editora Autêntica
II UNIDADE
Cartas Misteriosas – dois séculos,
dois amigos
Autores: Silene Edgar e Paul
Beorn

III UNIDADE
Por uma semente de paz –
Coleção Jovem Brasil
Autor: Ganymédis José
Editora do Brasil

PREVISÃO DO INÍCIO DAS AULAS: 03 de Fevereiro de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIOS DAS ATIVIDADES: 7h às 11h40min (Quando houver até o 5º horário) e 7h às
12h30min (Quando houver o 6º horário), conforme Horário Escolar 2021 a ser publicado no
início das aulas.
FARDAMENTO ESCOLAR:
FEMININO – Social – Calça comprida, tactel azul marinho e camisa branca de manga, com
logomarca do Colégio BP.
Educação Física – Short de helanca azul marinho e camisa sem manga, com viés laranja e
logomarca do Colégio BP.
MASCULINO – Social – Calça comprida, tactel azul marinho e camisa branca de manga, com
logomarca do Colégio BP.
Educação Física – Short em tactel azul marinho, de poliamida e camisa branca, sem manga,
com viés laranja e logomarca do Colégio BP.
Obs: Tênis preto/branco ou azul marinho, meias brancas ou pretas.
Obs: O fardamento completo será exigido desde o primeiro dia de aula.

ENTREGA DE MATERIAIS:
Ensino Fundamental (Anos Finais): Os materiais solicitados serão entregues à Professora de
Arte, para registro e conferência, três dias antes do início de cada unidade letiva que o material
for utilizado, desde que as aulas presenciais estejam autorizadas.
Ensino Híbrido: para a modalidade de ensino híbrido, quando as aulas forem presenciais,
serão utilizados os materiais de acordo com o Plano de Execução presente na lista de materiais.
Ensino Remoto: para a modalidade de ensino remoto (on-line), serão utilizados os materiais
de uso pessoal do estudante, tais como, livros didáticos, cadernos, livros paradidáticos, estojo
com lápis, borracha, caneta, apontador e demais objetos específicos, de cunho individual, de
acordo com cada faixa etária e série.

CANAIS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES E FAMÍLIAS:
www.aascolegiobompastor.com.br
bompastor_ssa
bompastorsalvador
(71) 3357-0510.

Equipe Pedagógica: WhatsApp (71) 9 8628-6319.
Coordenação Pedagógica da Educação Infantil e Ensino Fundamental (Anos Iniciais):
WhatsApp (71) 9 8670-8436.
Coordenação Pedagógica do Ensino Fundamental (Anos Finais) e Ensino Médio:
WhatsApp (71) 9 8804-0665.
Suporte Acadêmico: WhatsApp (71) 9 8703-8357.
E-mail: colegiobompastor.ssa01@gmail.com
Secretaria Escolar: WhatsApp (71) 9 8756-8359.
E-mail: secretaria.colegio@amep68.org.br
Setor Financeiro: WhatsApp (71) 9 8643-5033.
Direção Pedagógica: diretora.pedagogica@amep68.org.br

