
 

 
Livro 2021 – 7° Ano 

 
 

 
Editora FTD 

 
Pensando em sua comodidade, a FTD Educação criuo a FTD com 

você, uma loja virtual com o catálogo completo de livros adotados pela sua 
escola. Lá, você pode adquirir os títulos do ano letivo sem precisar sair de 
casa, tudo feito on-line. Uma alternativa rápida, prática e organizada, com todo 
suporte e a segurança que a FTD Educação oferece. 

 
É muito fácil comprar: O site estará disponível em 11/01/2021 
 
1- CADASTRO : acesse o site ftdcomvoce.com.br e cadastre-se. 

 
2- ADICIONAR ALUNOS(A) E CÓDIGO: em Alunos e Livros cadastre 

o (a) aluno(a) e selecione o nível de ensino e ano/série. Código: 
FTD21RSLAM  
 

3- NOSSOS LIVROS: Cada aluno (a) tem o carrinho de compras 
específico para seu ano letivo. Adicione no carrinho os livros que 
serão utilizados pelo(a) alino(a) 
 

4- PAGAMENTO: No carrinho de compras específico, é só clicar em 
Pagar todos os pedido. Se você tem mais de um aluno cadastrado, 
é possivel comprar para todos eles de uma só vez, seguindo os 
mesmos passos. Pague com cartão de crédito em até 10 x, nas 
compras até dia 31/01/2021 ou boleto bancário com total segurança. 
A editora oferece 12% de desconto para os pais e frete grátis. 

 
 

5- ENTREGA: Será feito na sua residência. 

 

- Livro: A Conquista da Matemática 7 – Autores: Giovanni e Giovanni Jr 

Castrucci 4ª edição 2019. (de acordo com a BNCC) 

 

-Livro: Panoramas – Língua Portuguesa  7 – Autoras: Cristina Hülle e 

Angélica Prado 1ª edição – 2019 

 



Editora Moderna 
 

Livros Adotados da Editora Moderna 
 

ATENÇÃO 

Em função da Pandemia do COVID19, orientamos para segurança de todos, que a 
compra seja feita prioritariamente pela internet ou na livraria de sua preferência. 
A Editora Moderna oportuniza a compra dos livros didáticos pela internet, no site de 
vendas, no endereço www.modernacompartilha.com.br, clicando em Compre Aqui. 
Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 vezes sem acréscimo e com 
desconto de 20%.  
 

Na Escola, será feita a entrega dos kits adquiridos via Portal no dia 05/03 das 08h às 
19h para as famílias que tiverem compra efetuada no sistema, com todas as medidas 
de segurança necessárias. (Somente kits completos contendo todas as obras didáticas 
da Editora Moderna adotados para os anos serão entregues na escola, caso queira 
receber em casa, optar pela opção abaixo). 
 
 

LIVROS AVULSOS: Adquiridos no site serão encaminhados para a residência do aluno. 
(caso a opção seja todos os livros, basta selecionar nesse formato para compor o kit 
completo e receber em casa).  

 

 

-Livro: Araribá Plus  7– Geografia 5ª edição (de acordo com a BNCC) 

 

- Livro:  Araribá Plus 7  – História 5ª edição (de acordo com a BNCC) 

 

- Livro:  Araribá Plus  7– Ciências 5ª edição ( de acordo com a BNCC) 

 

- Livro:  Makers English on the move (Richmond) (Número 2) 

 

 

 

Retorno das aulas em fevereiro de 2021 


