
 

            LISTA DE MATERIAIS - 7º Ano/2017 

 

LIVROS 
 
Matemática 
Didático: 
- A conquista da matemática, de Giovanni, Giovanni  Júnior e Castrucci,  Editora FTD, edição revisada 2015. - 7º Ano. 

Literatura:  Será solicitado nos primeiros meses de aula. 

 
 
Língua Portuguesa  
Didático: 
-Diálogo em gêneros, de Eliana Santos Beltrão e Tereza Gordilho, Editora FTD, 2ª  ed,  2016. 7º Ano 

-Redação: Aulas de redação, de Maria Aparecida Negrinho, Editora Ática, 13ª ed,  2011.  7º Ano 

Literatura:    

1º semestre: O conde de Monte Cristo, de  Alexandre Dumas. Coleção Reencontro. Editora Scippione. 

2º semestre: A Divina Comédia, de  Dante Alighieri. Coleção Reencontro. Editora Scippione. Adaptação de Cecília 

Casas. 

 

História  

Didático: 
-História, Sociedade & Cidadania, de Alfredo Boulos Júnior, Editora FTD, 3ª edição, 2015.   7º  Ano 

Literatura:  

2º semestre (trabalho integrado com Língua Portuguesa): A Divina Comédia, de  Dante Alighieri. Coleção Reencontro. 

Editora Scippione. Adaptação de Cecília Casas.  

 

Ciências 

Didático: 
-Planeta Terra - PROJETO TELÁRIS Ciências – Vida na Terra. Fernando Gewandsznajder, Editora Ática, 2ª edição,  2015  

7º Ano 

 

Geografia:  

Didático: 
-Prismas geográficos 7º Ano, de James Onnig Tamdjian e Ivan Lazzari Mendes. Editora FTD, ed. 2016 

 

 

 



Inglês 

Didático: 
- JORNADAS English – TIME TO SHARE . Editora Saraiva, 2016.  7º Ano. 

Dicionário de Inglês:  o mesmo de 2016. 

 

Espanhol 

Didático: 
-Español sin fronteras, Curso de lengua española, de María de los Ángeles J. García e Josephine Sánchez Hernández, 

Editora Scipione, 5ª edição, 2011.  7º Ano 

Dicionário de Espanhol:  o  mesmo de 2016. 

 
 

MATERIAIS 
 
Todos os materiais em boas condições poderão ser reutilizados. 
 

Matemática 

- 1 caderno grande capa dura (96 folhas) 

- 1 caderno pequeno quadriculado 

- 1 pasta fina com elástico 

- 1 compasso, 1 transferidor 

- 1 calculadora científica - funções simples (até R$ 25,00) 

 

Língua Portuguesa 

-2 cadernos grandes capa dura (96 folhas) 

-1 caderno de caligrafia (pode ser o mesmo de 2016) 

 

Ciências 

-1 caderno  grande capa dura 96 folhas (pode ser dividido com outra matéria). 

 

História 

-1 caderno grande  capa dura 96 folhas (pode ser dividido com outra matéria). 

 



Geografia 

-1 caderno  grande  capa dura 96 folhas (pode ser dividido com outra matéria). 

 

Inglês 

-1 caderno  grande  capa dura 96 folhas (só para Língua Inglesa).  

 

Espanhol 

-1 caderno  grande  capa dura 96 folhas (pode ser dividido com outra matéria ou reaproveitar o de 2016). 

 

Ética e  Cidadania 

-1 caderno grande capa dura 50  folhas   

 

Arte 

-1 camiseta usada (um número maior do que o aluno usa). 

-1 caderno pequeno capa dura 50 folhas. 

 

Música 

-1 caderno com pautas musicais (pode ser o mesmo do ano passado). 

-1 caderno pequeno, capa dura, 50 folhas (pode ser o mesmo de 2016). 

 

Materiais comuns a todas as disciplinas 

-1 estojo. 

-1 pen drive. 

-1 tesoura sem pontas com o nome do aluno. 

-1 caixa de lápis de cor. 

-1 jogo de canetinhas. 

-2 canetas esferográficas, sendo uma azul e uma preta. 

-2 canetas coloridas (opção de cores livre). 

-1 tubo de cola líquida (40g).  

-2 tubos de cola bastão. 

-3 lápis de escrever (sempre apontados) ou lapiseira 0,7 

mm. 

-1 apontador com lixeira. 

-1 corretivo. 

-1 borracha. 

-1 régua de 30 cm.  

 -2 pastas plásticas, transparentes, finas e com elástico. 

Podem ser as mesmas de 2016. 



-1 repelente em spray.  

-1 protetor solar.  

-1 caixa de lenços de papel para uso individual. 

-1 boné. 

-1 garrafa de água. 



A relação dos livros foi disponibilizada às principais livrarias da cidade. Pedimos aos 

pais encomendar os livros com antecedência na livraria de sua preferência. 

Todos os materiais deverão vir identificados com o nome do aluno/aluna. 

 

Empresas credenciadas para venda de uniformes:  

 Weikki Confecções – 3322 2593 

 Nódhice – 3323 1623’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


