
 

Lista de Material 
7° ano / 2019 

 

 

Nome do aluno: _________________________________________ 7º ano: ____ 

 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL - 2019 – 7° 

ANO 
Matemática  

e Desenho 

Geométrico: 

 

 01 caderno universitário com 96 folhas 

 01 caderno de cartografia sem seda e sem margem com 48 folhas 

 01 régua de 30 cm 

 01 compasso 

 01 transferidor 180o 

Geografia:  01 caderno universitário com 96 folhas 

História:  01 caderno universitário com 96 folhas (poderá ser usado do ano anterior) 

Ciências:  01 caderno universitário com 96 folhas 

Reflexão:  01 caderno universitário com 60 folhas (poderá ser usado do ano anterior) 

Inglês:  01 caderno universitário com 96 folhas (poderá ser usado do ano anterior) 

Português:  01 caderno universitário com 96 folhas 

Redação:  01 caderno universitário com 96 folhas 

 01 pasta com plásticos (para Redação) 

 01 pasta A4 para o Projeto Leitura:(poderá ser usada do ano anterior) 

Educação 

Artística: 

 

 1 régua 30cm 

 2 tubos de cola de 90g 

 2 tubos de cola bastão grande - grosso 

 1 pincel 456 nº14 (alunos novos ou que perderam)* 

 1 pincel 456 nº04 (sugestão: Condor) (alunos novos ou que perderam)* 

 1 vidro de tinta nanquim preta 

 1 caderno de cartografia sem seda com 48 folhas 

 1 caderno brochura com 48 folhas (alunos novos) 

 2lápis pretos nº2 ou lapiseira 

 1 tesoura tamanho médio com ponta(alunos novos ou que perderam)* 

 1 borracha verde especial 30 para desenho 

 1 caixa de gizão de cera 

 1 caixa de lápis de cor 

 10 sacos plásticos 

 

OBS.: Não será permitido o uso de fichário para esta série 

  



 

LIVROS PARA 2019 – 7° ANO 
Ciências: 

 

Livro:  Jornadas. Cie Ciências  - 3ª edição -  7º ano 

Editora Responsável: Isabel Rebelo Roque 

 Organizadora Editora: Saraiva 

ISBN: 9788547200855 

Geografia: 

 

Atlas:Moderno Atlas Geográfico (Apenas para alunos novos - não será vendido pela 

escola) 

Edição: Nova edição Atualizada. 

Autores: Graça M.L.Ferreira e Marcelo Martinelli 

Editora: Moderna 

ISBN:9788516071370 

Inglês: 

 

Livro: On The Beat 1 – Student’s Book + Workbook 

Autores: Ron Martinez 

Editora: Macmillan Education 

ISBN: 9788551100059 

Observação: 

No início do ano será utilizado o mesmo livro do 6º ano (On the Beat Starter) 

Português: 

 

Livro: Português Linguagens – 7° ano 

Edição:9ª edição  -  1ª impressão 

Autores: Willian Roberto Cereja e Carolina Dias Viana. 

Editora: Atual 

ISBN: 978855769193-3 

  



Paradidático de 

Português: 

 

Título: 7x7 Contos Crus 

Autor: Ricardo Gomez  

Editora: SM 

ISBN: 9788541812399 

Matemática: 

 

Livro: Matemática e Realidade – 7º ano 

Edição: 9ª edição 

Autores: Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce e AntônioMachado 

Editora:Atual  

ISBN: 9788557692015 

Geografia e 
História: 

Os materiais de apoio estão sendo revisados e serão vendidos no início do ano 

letivo de 2019 

 

 

 

Data limite para aquisição dos livros pelo colégio 18/12/2018 
  



 

MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO EM 

CLASSE OU EXTRACLASSE 2019 – 7° ANO 

 400 folhas de sulfite branco – 210 x 297 (A4) 

 20 folhas de sulfite colorido – A4 – cor amarelo 

 30 folhas de sulfite A4 – 40 gramas 

 20 folhas de almaço pautadas 

 04 folhas de almaço sem pauta 

 04 folhas de papel Canson – A3 

 02 folhas de papel celofane colorido ou transparente 

 03 folhas de papel cartão (aberto) 

 01 folha de camurça (aberta) 

 10 folhas de papel colorset (aberto) 

 02 folhas de papel laminado (sem ser plastificada) (aberta) 

 01 rolo de barbante pequeno 

 05 folhas de papel dobradura(sugestão: Spiral) (aberto) 

 02 folhas de papel pardo 

 10 folhas de cartolina branca (aberta) 

 01 pacote de Perfex com 5 unidades 

 50 unidades de palito de sorvete 

 01 placa de isopor de 1,0 cm 

 01 pacote de lantejoulas (com 30) – nº 14 

 01 pacote de palito de churrasco 

 02 rolos de papel crepom verde  

 01 revista velha 

 01 pote de tinta guache (verde ou amarelo ou azul) (sugestão Corfix 250 ml) 

 01 brilho cola vermelho 

 01 bastão grande de cola quente (GROSSO) 

 1 rola de durex (sugestão 3M) 

 1 pacote glitter a escolher 

 1 caixa de fósforo 

 1 caixa de palito de dente 

 1 lixa d’água n°0 preta 

 1 monobloco quadriculado 0,5cm 

 1 folha de etiqueta inkjet+laser A4 354 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1. O material acima deverá ser entregue no almoxarifado – agendar a entrega pelo telefone 3744-5246, a 
partir de 10/01/2019 ou poderá ser adquirido no Colégio. 

2. Não enrolar ou dobrar folhas (colorset, cartolina, etc.). 


