
 

7º ano – Ensino Fundamental 

LISTA DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO – Ano 2019 

Uso comum para todas as áreas do conhecimento 

 01 borracha 

 01 apontador  

 01 tesoura sem ponta 

 01 tubo de cola bastão 

 01 lapiseira ou lápis preto 

 01 caneta (azul ou preta) 

 01 marca texto 

 01 Pendrive 4GB (com identificação de nome e série)   

 01 régua de 30 cm 

 01 calculadora simples com as teclas  %;  +/-;  √   e as teclas de memória 

 01 fone de ouvido para uso nas aulas no Laboratório de Informática            

 01 pasta arquivo com 10 divisórias 
         

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 01 caderno universitário (96 folhas)  
 

Livro didático:  

 

Livros literários:  

 



 

  

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS 

 01 caderno universitário (96 folhas). 

Livro didático: AMERICAN THINK  COMBO 1A – Herbert Putcha. Editora 
Cambridge University Press, 2016. ISBN: 9781107596658 

Dicionário Escolar Inglês-Português-Inglês (Oxford ou Longman) – material de 
consulta individual e de uso frequente nas aulas. ATENÇÃO: o dicionário adquirido 
na série anterior pode ser reutilizado.  

 

Para alunos novos (material adquirido no 6º ano e que será usado até o 9º 
ano) 

ESSENTIAL GRAMMAR IN USE (sem respostas) Raymond Murphy, Helen 
Naylor. Editora Cambridge University Press ISBN 978107480568. 

 
 
Observação importante: o livro didático de inglês e a gramática NÃO podem ser 
adquiridos na feira de trocas pois são materiais consumíveis. A reutilização deles 
impacta negativamente na qualidade do processo de aprendizagem do estudante. 

Pedimos sua compreensão e colaboração 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – ESPANHOL  

 01 caderno universitário (96 folhas). obs: o caderno utilizado para as aulas de 
espanhol na série anterior pode ser mantido. 

 01 DICIONÁRIO Português-Espanhol/Espanhol-Português (livre escolha – 
ATENÇÃO: o dicionário adquirido na série anterior pode ser reutilizado).  

 

Gramática (será utilizada até o 9º EF – apenas para alunos novos): 

GRAMATICA Y PRACTICA DE ESPANOL PARA BRASILENOS (com respostas) 
– 3ª edição (2014) - Autor: FANJUL, ADRIAN Editora: SANTILLANA BRASIL.  



Livro didático: 

Contraseña - Libro del Alumno 2; Marília Vasques Callegari, Simone Rinaldi. Editora Santillana. 
ISBN:9788516101503 
  
 

Observação importante: o livro didático e a gramática de espanhol NÃO 
podem ser adquiridos na feira de trocas pois são materiais consumíveis. A 
reutilização deles impacta negativamente na qualidade do processo de 
aprendizagem do estudante. Pedimos sua compreensão e colaboração. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 01 caderno universitário (96 folhas) – acompanha o estudante ao longo do Ensino 
Fundamental II 

CCA – ARTES VISUAIS 
 

 01 bloco de papel canson A4  

 01 bloco de papel Criativo  

 01 kit origami 15 x 15 cm  

 01 pasta catálogo com 30 sacos plásticos transparentes  

 01 régua transparente de 30 cm  

 01 caixa de lápis de cor (12 ou 24 cores)  

 01 estojo de canetas hidrocor fina (12 ou 24 cores)  

 01 lápis HB ou lapiseira  

 01 apontador  

 01 borracha  

 01 tesoura  

 01 cola bastão (tamanho médio)  

 01 cola líquida branca (tamanho médio)  

 01 pincel chato nº 18  

 01 pincel chato nº 12  

 01 pincel redondo nº 12  

 01 pincel redondo nº 4  

 01 godê retangular 

 01 pano para limpeza do tipo perflex 

CCA – EXPRESSÃO CORPORAL (DANÇA)  

 01 caderno universitário – acompanhará o estudante ao longo do Ensino 
Fundamental II 
 

 

CCA - TEATRO  

 01 caderno universitário – acompanhará o estudante ao longo do Ensino Fundamental II 
 

CCA – MÚSICA 

 01 caderno universitário – acompanhará o estudante ao longo do Ensino Fundamental II 

 01 pasta catálogo com 20 sacos plásticos transparentes 

 01 violão  

  01 jogo de cordas reserva para violão (nylon ou aço de acordo com o modelo do instrumento) 
 

CIÊNCIAS HUMANAS 
 

HISTÓRIA 



 01 caderno universitário (96 folhas)  

 Livro didático: PROJETO ARARIBÁ PLUS – História – 7º ano - Editora Moderna (4ª Edição) 

  ISBN: 9788516093679 

 

- A Idade Média Passo a Passo - Editora Cia das Letrinhas 

GEOGRAFIA 
 

 01 caderno universitário (96 folhas) 

  01 caixa de lápis de cor (12 cores)  

Livros didáticos:  

 PARA VIVER JUNTOS 7 – Geografia. Fernando dos Santos Sampaio, Marlon Clovis Medeiros - 
Editora SM, 2014 – 3ª edição. 

  TRABALHANDO COM MAPAS – Introdução à Geografia. Editora Ática - 27ª Edição, 2013 (O 
mesmo adotado no 6º ano do Ensino fundamental 2018). 

ENSINO RELIGIOSO 
 

 01 caderno universitário (96 folhas)  

 Livro didático:  REDESCOBRINDO O UNIVERSO RELIGIOSO – volume 7. Adecir Pozzer 
– Editora Vozes, 2014. ISBN 9788532648518 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

CIÊNCIAS 

 1 caderno universitário de 96 folhas. 

 Livro didático: Geração Alpha - Ciências - 7º Ano -  João Batista Aguilar - editora 
Edições SM - ISBN: 9788541817691. 

MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA 
 

 02 cadernos universitários (96 folhas)  

 01 compasso 

 01 transferidor de 180º    

 Livro didático: MATEMÁTICA - Imenes & Lellis - 7º Ano (SOMENTE LIVRO TEXTO) - Luiz 
Márcio Imenes e Marcelo Lellis – Editora Moderna - 1ª Edição, 2010 

 

 

Observações importantes: 

1. Os demais livros de leitura serão solicitados ao longo do ano letivo. 
2. Indicamos a utilização de CADERNOS para colaborar com a organização dos 

estudantes. 

 

http://www.americanas.com.br/produto/121019947/livro-arariba-plus-historia-7?opn=YSMESP&loja=02&epar={ifpla:{_epar}}{ifdyn:{_epar}}{ifdbm:ds_at_ov_db_acom${CAMPAIGN_ID}}

