
O Material será organizado pelo Colégio, a partir de literaturas disponíveis da área. 
01 pasta - tipo catálogo – preta - com 20 plásticos.  
01 caderno exclusivo para anotações – brochura grande – 48 folhas. 

    PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL  

 
 

LISTA DE MATERIAIS – 7º ano – 2022 
 

LIVROS DIDÁTICOS  

Editora SM – Livros – EF 2 Autores 

Livro - Geração Alpha –Língua Portuguesa (7º ano)  

3ª Edição - 2019 

Caderno de Aprendizagem - Língua Portuguesa (7º ano) 
 

 

*** A compra deste material, assim como livro de Literatura desta 
editora poderá ser realizada em qualquer site comercial ou na sala 
pedagógica da Editora Moderna, em Maringa.  

Cibele Lopresti Costa  
Everaldo Nogueira 

Greta Marchetti 
  

 

– Livros – EF 2 Autores 

Araribá Plus - Matemática - (7º ano) - 5ª Edição Obra Coletiva 
Araribá Plus - História (7º ano) - 5ª Edição Obra Coletiva 

Araribá Plus - Geografia (7º ano) - 5ª Edição Obra Coletiva 

Encontro com a Filosofia (7º ano) - 2ª Edição Ricardo/Melani 
Stopwatch - Student’s book e workbook (vol.2) – Inglês Viviane Kirmeliene 

 

Editora Ática – Livros – EF 2 Autores 

Telaris - Ciências – 3ª Edição –versão 2019 - (7º ano) G. Fernando e PACCA, Helena 

Telaris - Arte – 1ª Edição –versão 2019 - (2º ano) POUGY, Eliana e outros. 
 

 
MATERIAIS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIOS 

1. ARTE (Estes materiais ficarão com o aluno e será utilizado no colégio quando o professor solicitar). 

01 caixa de tinta guache c/6 cores de 15 ml com nome gravado; 

01 caderno cartografia (na aquisição, solicitar o caderno já com margem) 
01 tesoura sem ponta com nome gravado; 
01 bloco de papel colorido; 
01 pincel chato nº 08 ou 10; 
02 tubos de cola líquida. 

 
2. LÍNGUA PORTUGUESA 

01 mini dicionário da Língua Portuguesa. 
01 caderno 96 folhas (exclusivo para disciplina) 
01 caderno exclusivo para produção de texto – brochura grande – 48 folhas. 

 

LIVROS DE LEITURA:   

 

Importante: o aluno adquire um total de 4 livros durante o ano, sendo: 

• 3 livros de leitura, comum a todos os alunos do 7º ano (1 por trimestre, conforme indicação abaixo) : 

- Primeiro trimestre: A invenção de Hugo Cabret. Brian Selznick. Edições SM. 

- Segundo trimestre: A outra face: história de uma garota afegã. Deborah Ellis. Editora Ática. 

- Terceiro trimestre: Sete desafios para ser rei. Jan Terlouw. Editora Ática. 

 

• 1 livro para a Roda de Leitura (o professor organiza a leitura por sistema de rodízio).Livros para roda de 

 

 
Educação Infantil – Ensino Fundamental e Médio 

Praça Sete de Setembro, 126 – Fone: 33441671 



leitura: 

Para a aquisição deste livro, aguardar o início do ano letivo. O(a) Professor(a) apresentará 05 títulos diferentes, 
com custo equivalente. Será realizado o sorteio dos títulos entre os alunos para a aquisição dos mesmos. Será 
um livro por aluno. Demais informações serão enviadas pelo(a) professor(a) ao iniciar as aulas. 

 

3. INGLÊS 

01 Dicionário de Inglês / Português /Português/Inglês – pequeno 
01 caderno 96 folhas (exclusivo para disciplina) 

4. MATEMÁTICA 

01 caderno 160  folhas (exclusivo para disciplina); 01 compasso (metal); 01 transferidor de 
180º. 

5. CIÊNCIAS: 01 caderno 120 folhas (exclusivo para disciplina) 

6. HISTÓRIA: 01 caderno 96 folhas (exclusivo para disciplina) 

7. GEOGRAFIA: 01 caderno 96 folhas (exclusivo para disciplina) 

8. FILOSOFIA: 01 caderno 48 folhas (exclusivo para disciplina) 

9. EDUCAÇÃO FÍSICA: 01 caderno 48 folhas (exclusivo para disciplina) 

10. ENSINO RELIGIOSO: 01 caderno 48 folhas (exclusivo para disciplina) 

 
OBSERVAÇÕES GERAIS 

 
a) MATERIAL DE USO GERAL DAS DISCIPLINAS 

 
Canetas esferográficas: azul, preta e vermelha, lápis, borracha e apontador; régua transparente de 30 cm; 01 
caixa de lápis de cor (12 cores) 

 

b) UNIFORME – AQUISIÇÃO EM LOJAS 

 

Com o objetivo de se promover a integração, igualdade e segurança dos nossos alunos, temos o uso do 
uniforme como obrigatório. 

 

- Uniforme comum às meninas e meninos: 

 

Uso diário no verão: camiseta, bermuda e calça padronizadas com a logo do Colégio. 
Obs.: Para as meninas, não é autorizado o uso de shorts saia como uniforme. 
 
Uso diário no inverno: camiseta e calça padronizadas com a logo do Colégio. Blusa de agasalho ou jaqueta 
padronizadas com a logo do Colégio ou similares nas cores preta, branca ou azul marinho sem estampas. 

 
c) TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE O UNIFORME, DEVERÃO SER MARCADOS COM O 

NOME DO ALUNO. 

 
d) Pedimos que as identificações do aluno nos cadernos e livros sejam feitas do lado de fora da capa. 

 
e) CADA ALUNO(A) PRECISA TER SUA PRÓPRIA GARRAFA PARA ÁGUA. Por uma questão 

ambiental, não utilizamos copos descartáveis no colégio. 

f) CATRACA ELETRÔNICA: entrada e saída com cartão magnético individual (obrigatório). 
 

g) USO DE MEDICAMENTOS: De acordo com a legislação vigente, o Colégio fica impedido de medicar  

seus alunos. Quando o aluno estiver fazendo uso de algum medicamento que não possa ser interrompido, favor 
enviá-lo com a indicação da dosagem em RECEITA MÉDICA e o horário a ser tomado. 

O Colégio não medicará o aluno sem as devidas recomendações. Em caso do aluno apresentar estado febril ou 

qualquer outra indisposição, quando estiver em horário de aula, os pais ou responsáveis serão comunicados via 



telefonema. 
 


