
     
    
 
 

LISTA DE MATERIAL – 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2020 
 

 
Material do Sistema Anglo de Ensino: 

• 4 apostilas coloridas 
• 1 livro de Inglês com CD 
• 1 livro de Espanhol 
• 1 livro de Arte 

 
ADQUIRIR EM QUALQUER PAPELARIA: 

• 1 caderno universitário de 10 disciplinas. 
• Estojo Completo: caneta esferográfica ( azul, 

vermelha e preta), lápis preto, borracha, 
apontador, marcador de texto, régua de 30 cm, 
etc. 

 
PORTUGUÊS: 
1 bloco de folhas para fichário simples para rascunho de 
redação 
1 caderno de 48 folhas para as atividades ou 2 partes do 
caderno de 10 disciplinas 
1 dicionário de Língua Portuguesa (Com o Novo Acordo 
ortográfico, preferencialmente o Dicionário Houaiss ou o 
Dicionário Aurélio) 
Obs.: trazer o caderno de caligrafia e de texto do ano 
passado. Serão usados os mesmos. 
PARADIDÁTICOS: Obs.: Os livros podem ser de outras 
editoras, desde que adaptados à faixa etária dos alunos) 
Fevereiro:  “O Gênio do Crime” 
Autor: João Carlos Marinho – Editora Global 
 
Abril:  “A Droga da Obediência” 
Autor: Pedro Bandeira  – Editora Moderna 
 
Junho:  “Bem - vindos ao Rio”  
Autor: Marcos Rey – Editora Global 
 
Julho:  “Meninos sem Pátria”  
Autor: Luiz Puntel – Editora Ática – Coleção Vaga-Lume 
Agosto:  “A volta ao Mundo em Oitenta Dias” 
Autor: Júlio Verne  – Editora Ática 
Coleção “Eu Leio” 
 
Outubro: “Romeu e Julieta” 
Autor: William Shakespeare  –  Editora Scipione 
Coleção “Reencontro Literatura” 
 
ENSINO RELIGIOSO: 
1 caderno grande de uma matéria 
1 livro: “Crescer com alegria e fé” – 7º ano 
Autor: Ednilce Duran, Glair Arruda 
Editora: FTD (adquirir na Rede Sagrado Store - Bauru) 
 
 
 

 
ESPANHOL: 
1 dicionário em español – português/ português –español 
 
MATEMÁTICA: 
Uso individual: 
Lápis preto nº2, borracha, 1 régua de 30 cm, 1 
transferidor e 1 compasso. 
5 folhas de papel quadriculado 
 
ARTE: 
1 bloco de papel canson (fica com o aluno) 
1 caixa de lápis de cor ( mínimo de 12 cores). 
1 cola escolar de 90g líquida 
1 tesoura ( com nome) 
3 cartolinas brancas 
Para 2º trimestre: 
3 saquinhos de massa de biscuit ou eva (qualquer cor) 
 
 
 
OBS: As cartolinas deverão ser entregues na sala 
de coordenação em uma sacola separada com o 
nome do aluno(a). 
 
ENTREGAR NA COORDENAÇÃO: Marlene 
1 pasta transparente com trilho – cor LILÁS 
100 folhas de sulfite 
1  rolo de fita crepe 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
• Todos os materiais deverão ser entregues 

identificados; 
• Livros, apostilas e cadernos deverão ser encapados e 

identificados; 
• Cada aluno(a) deverá trazer seus materiais diários 

em mochila com identificação; 
• Os alunos deverão vir à aula diariamente 

uniformizados, com camiseta, calça ou bermuda, 
agasalho do uniforme ( quando necessário) e tênis. 

 
         Início das aulas  27/01/2020 
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