
 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 7º ANO/2021 

 

 
1 estojo. 
1 pen drive. 
2 lápis pretos.  
1 borracha. 
1 apontador. 
1 tesoura sem pontas. 
1 tubo de cola líquida ou em bastão. 
2 pastas finas transparentes e com elásticos. 
2 canetas esferográficas azuis. 
1 caneta colorida. 
1 caneta marca-texto. 
1 corretivo (preferencialmente de fita).  
1 régua - 30 cm. 
1 caixa de lápis de cor.  
1 repelente em spray. 
1 protetor solar. 
1 caixa de lenços de papel. 

 
Trazer diariamente: 1 toalhinha para lanchar, 1 garrafa com água. Além da máscara do              
rosto, mais 2 máscaras para troca durante a tarde. Para as aulas de Educação Física, uma                
máscara descartável. Um saquinho com as máscaras limpas e outro para guardar as             
máscaras usadas (quando forem de pano). 

 

Livros didáticos: 
 

 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

 

 
LIVROS DIDÁTICOS 

CIÊNCIAS 

 

1 caderno grande, espiral, capa dura (96 folhas). Pode ser          
dividido com outro componente curricular.  
 
Panoramas Ciências – 7° ano 
Autor: Leandro Pereira  
Editora: FTD 
Edição 2019 
 
 



ESPANHOL 
 
 

 
 

1 caderno grande, espiral, capa dura (96 folhas). Pode ser          
dividido com outro componente curricular.  
 
Ventana al español 2 
Responsável: Roberta Amendola 
Editora: Moderna 
Edição 2016 
 
 
 
*Para quem ainda não tem minidicionário, sugerimos das        
Editoras Santillana ou Señas. 
 
 

GEOGRAFIA 

 
 

1 caderno grande, espiral capa dura (96 folhas). Pode ser          
dividido com outro componente curricular.  
 
Panoramas Geografia - 7º ano 
Autor e Organizador: Marcelo Moraes Paula 
Editora: FTD 
Edição 2019 

HISTÓRIA 
 

 
 
 

1 caderno grande, espiral, capa dura (96 folhas). Pode ser          
dividido com outro componente curricular.  
 
História, Sociedade & Cidadania – 7º ano 
Autor: Alfredo Boulos Júnior 
Editora: FTD 
Edição 2018 



INGLÊS 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 caderno grande, espiral, capa dura, (96 folhas). Pode ser          
dividido com outro componente curricular.  
 
Importante:  
Trabalharemos em 2021 com o mesmo livro de Inglês de 2020.           
Sendo assim, os alunos rematriculados não precisam adquirir o         
livro.  
 
Para os alunos novos:  
Uncover 1 (versão americana Full Combo) Ben Goldstein e Ceri          
Jones Student's Book e Workbook (livro de atividades extras).         
Ano: 2017. 1ª Edição. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 
Disponível para venda no site: https://disal.com.br/logosofico 
 
*O minidicionário pode ser o mesmo do ano anterior. Em caso           
de compra, sugerimos o das Editoras Cambridge ou Oxford. 
 

MATEMÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 caderno grande, espiral, capa dura (96 folhas) 
1 transferidor 
1 compasso 
 
Panoramas Matemática - 7º ano 
Autor: Joamir Roberto de Souza 
Editora: FTD 
Edição 2019 
 
Panoramas Caderno de atividades - Matemática - 7º ano 
Autor: Joamir Roberto de Souza. 
Editora: FTD 
Edição 2019 
  
 
 

MÚSICA 
 
 
 

1 caderno com pautas musicais pequeno, capa dura (50 folhas)  
1 protetor auricular  
Podem ser os mesmos materiais do ano anterior. 

https://disal.com.br/logosofico


 
 
Obs.: Os alunos deverão trazer todos os materiais no primeiro dia de aula identificados 
com seu nome. 

PORTUGUÊS  
 

 
 

-1 caderno grande, espiral, capa dura (96 folhas) 
*Os livros de literatura estão em análise e serão solicitados no           
início do 1º trimestre.  
 
Gramática Fundamental - 7º ano  

Autor: Douglas Tufano 
Editora: Moderna  
3ª edição 2017 
  
 
Panoramas Língua Portuguesa - 7º ano 
Autora e Organizadora: Cristina Hüller 
Editora: FTD 
Edição 2019 
 
 
 

  

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Douglas+Tufano&search-alias=books

