
 RELAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E MATERIAL ESCOLAR 2016 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - 7º ANO 

LIVROS DIDÁTICOS 

MALETA MIND LAB- 7º ano 

PORTUGUÊS: Português - Linguagens / 7º ano/ William Roberto Cereja e Tereza Cochar Magalhães / Ed. Atual / 8ª Edição, 2014 

GRAMÁTICA: Texto, reflexão e uso /William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães/ 4ª edição, 2012/Ed. Atual 

MATEMÁTICA: Matemática e a Realidade / 7º ano - 6ª série / Gelson Iezzi Osvaldo Dolce e Antônio Machado / Ed. Atual / 8ª Edição, 
2013 

CIÊNCIAS: Projeto Athos 7/José e Silvia Trivellato, Marcelo, Júlio e Carlos Kantor e Roteiro de aprendizagem / Editora FTD - São 
Paulo / 1ª Edição/2014 

ARTE: Projeto Radix / 7º ano / Béa Moura / Ed. Scipione / 2ª edição/2014 

FILOSOFIA: Filosofia: Investigando a Ciência e a Lógica / 7º ano - 6º série / Nonato Nogueira / Ed. Edjovem/3ª edição 2011 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA: Crescer com alegria e fé/7º ano/Ednilce Duran e Glair Arruda/ Ed.FTD / 1ªEdição/2013 

GEOGRAFIA: O Homem e o Espaço / Elian Alabi Lucci e Anselmo Lazaro Branco /  Ed. Saraiva, 2014 / 23ª Edição 

GEOGRAFIA: Geografia em mapas/Brasil/Graça Maria lemos Ferreira/Ed. Moderna/5ª edição 

HISTÓRIA: 7 Sociedade e Cidadania/ Alfredo Boulos Júnior e caderno de atividades/ Ed. FTD/ 3ª Edição, 2015 

LÍNGUA INGLESA: Choice for teens / Livro 2 / 7º ano / Ed. Richmond / 1ª Edição, SP / 2011 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA: Minidicionário /Silveira Bueno/ Editora FTD/ 2ª edição/2007 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA INGLESA: Minidicionário inglês- português, português- inglês/Editora FTD /2007 

PARADIDÁTICOS  

Incentivo à Leitura e a Escrita: Visamos inserir nossos estudantes no mundo da leitura e da escrita, fazendo com que os mesmos 

valorizem e apreciem momentos, em que serão estimulados à leitura de livros paradidáticos. 

Os livros paradidáticos serão solicitados no decorrer do ano letivo e devem ser adquiridos diretamente em lojas e papelarias. 

O Projeto Casa de Autores acontecerá em parceria com a Editora Arco Íris com o objetivo de aproximar os estudantes dos autores 

das obras que serão adotados possibilitando a reflexão, discussão e trocas de experiências acerca da produção de textos, da promo-
ção da literatura e da leitura. 

MATERIAL INDIVIDUAL 

Material de uso pessoal: caneta, lapiseira, borracha, régua com 30 cm, tesoura sem ponta, cola pequena, compasso, transferidor e 1 
par de esquadros 

01 caderno sem desenho nas folhas para Redação / 96 folhas 
01 caderno sem desenho nas folhas para Gramática / 96 folhas 
01 caderno sem desenho nas folhas para Arte /48 folhas 
01 caderno de desenho / 48 folhas para Arte. 
01 caderno de desenho / 96 folhas para  desenho geométrico. 
01 caderno único para os demais componentes curriculares 
01 Pincel chato nº 08 ou nº 10 
02 potes pequenos de tinta acrílica (cores variadas) 
01 Caixa de lápis de cor com 12 cores 
01 Caixa de canetinha 
01  Pasta com plásticos para desenho geométrico 
01 pasta de elástico para a organização das atividades do trimestre 

MATERIAL DE USO COLETIVO (será recolhido na sala durante a primeira semana de aula) 

01 bloco de papel canson A4 (cores variadas) 

OBSERVAÇÕES  

Uniforme escolar: O uniforme é de uso obrigatório, deve ser identificado com o nome completo do (a) aluno (a). O uniforme Poderá 
ser adquirido : Gúa (3301-5539) , Pap. Flórida ( 3552-0139) 
Material de uso coletivo: Esse material será recolhido na sala durante a primeira semana de aula. 
Material Individual: A agenda escolar também é de uso obrigatório e será entregue na primeira semana de aula . Os cadernos e li-

vros devem ser etiquetados com o nome completo do aluno e a série. 


