IMPORTANTE

Material de uso pessoal do 7º Ano do E.F. 2022
2 canetas esferográficas (azul, vermelha)
1 lápis ou lapiseira e grafite
1cola bastão (a mesma para Artes)
1 borracha
1 caneta marca texto
1 régua de 15 cm e 30cm
1 caneta p/ contorno de mapas-ponta 0,5 (hidrocor)
1 apontador
1 pen drive de 8 GB
1 agenda tamanho médio ou pequena.
Maiô inteiro ou sunga, touca e óculos de natação e toalha para
aula na piscina; tênis, camiseta de esporte (Dicley) e camiseta
sobressalente para aula na quadra. (EDUCAÇÃO FÍSICA)
1 caderno universitário de 50 folhas (espiral) (PORTUGUÊS)
1 caderno universitário de 50 folhas (espiral) (INGLÊS)
1 caderno universitário de 50 folhas (espiral) (HISTÓRIA)
1 caderno universitário 50 folhas para Geometria (MATEMÁTICA)
1caderno universitário 50 folhas para Álgebra (MATEMÁTICA)
1 compasso de boa qualidade (com grafite) (MATEMÁTICA)
1 esquadros 45º e 60º (sugestão Acrimet) (MATEMÁTICA)
1 transferidores (sugestão Acrimet) (MATEMÁTICA)
1 caderno universitário de 50 folhas (espiral) (GEOGRAFIA)
1 caderno universitário de 50 folhas (espiral) (CIÊNCIAS)

● Os cadernos e pastas podem e devem ser
REAPROVEITADOS desde que em boas condições.
● Todo material deve conter nome completo e série do aluno.
● O uso de fichários ou cadernos únicos é desaconselhado.
● Eventualmente será pedido material para trabalhos
específicos.
● Trazer mascaras e garrafinhas para água (sugestão:
Squeeze).

MATERIAL DE ARTES
(pessoal)
1°trimestre-Desenho
1 pasta plástica (tipo maleta)
1 bloco de canson A3 e A4
1 caixa de lápis de cor
1 caneta preta ponta fina
1 estojo de tinta aquarela pastilha
1 prancheta
4 potes de guache 250ml (cores primárias)
1 caderno de desenho A4.
Lápis: HB, 2B,4B e 6B.
1 caixa de giz de cera.
1 caixa de giz pastel (12 cores).
1 caixinha de carvão (pra desenho).
1 pasta preta com 50 plásticos
1 lixa d’água
1 caixa de canetas hidrográficas( 12 cores ).

Recomendações- Cada aluno deverá trazer para a aula sempre
seus pertences em caixa/ pasta ou bolsa, e será responsável
pelos cuidados.

2°trimestre-Pintura(Comprar posteriormente)
2 pinceis finos( 1 ponta redonda e 1 ponta chata)
1 pincel (tamanho 8)
1 pincel (tamanho 12)
1 pincel (tamanho 16)
2 telas ( de 20cm até 70 cm)
1 bisnaga tinta acrílica nas seguintes cores: azul, vermelha,
amarela, preta e branca.
1 paninho (para limpar os pinceis)
1vidro (pote para agua)
1 espátula( para misturar as cores e limpeza)
1 godê.
1 prancha / tabua madeira 50x50
100 folhas de sulfite
3°trimestre-Oficina 3D (comprar posteriormente, enviaremos
as especificações
1 caixa de fruta/madeira
1 pacote argila (5kg)
1 esteca para modelagem
1 rolo de arame(fino)
1 serrinha
1 alicate pequeno
1 martelo, chave de fenda, chave Philips
1 saquinho de prego
1 saquinho parafuso
1 lixa
1 cola de madeira

LIVROS
(todos os livros estão de acordo com a BNCC)
Observar a edição, o ano e o ISBN dos livros
solicitados.
▪
Português: Teláris Língua Portuguesa – 7º ano – Ana
Trinconi, Terezinha Bertin, Vera Marchezi - 3ª edição 2019 - Ed.
Ática. – ISBN: 978 85 08 19316 5

▪
Matemática: Matemática Bianchini – 7º ano – Edwaldo
Bianchini - 8ª edição 2015 – Ed. Moderna – ISBN: 978 85 16
09983 1
▪
Ciências: Teláris Ciências - 7º ano – Fernando
Gewandsznajder, Helena Pacca – 3ª edição 2019 – Ed. Ática ISBN: 978 85 08 19324 0.
▪
História: História Sociedade & Cidadania - 7º ano Alfredo Boulus Júnior - 4ª edição 2018 – Ed. FTD – ISBN: 978
85 96 020572.
▪
Geografia: Expedições Geográficas – 7º Ano – Melhem
Adas, Sergio Adas – 3ª edição 2019 - Ed. Moderna – ISBN: 978
85 16 11353 7.

▪
Atlas Geográfico - Espaço Mundial – Graça Maria
Lemos Ferreira – 5ª edição 2019 – Ed. Moderna – ISBN: 978 85
16 11793 1


Inglês: Hello Teens - 7° ano – Eliete Canesi Morino, Rita
Brugin de Faria – 8ª edição 2019 – Ed. Ática - ISBN: 978 85
08 19334 9

1 Apostila de Matemática (enviaremos o arquivo PDF)
IMPORTANTE

Literatura
O trabalho com Literatura será prioritariamente realizado
com o acervo constante na Biblioteca do Colégio.
Entretanto, títulos específicos poderão ser solicitados ao
longo do ano, em função do interesse da turma e/ou de
projetos determinados. Maiores informações
serão
apresentados na primeira reunião de pais.

SUGESTÃO PARA COMPRA DE LIVROS: Livraria Livro Fácil –
Telefone (11)3274-6000 / (11)4383-8900 Ou acesse o link:
https://www.livrofacil.net/
PARA COMPRA DE UNIFORMES: Loja DICLEY Rua: Bahia nº215 Barra Velha Ilhabela, Telefone:12- 991412958.
SUGESTÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS: Papelaria Bom Custo
Av. Princesa Isabel, 1047 – Perequê , Telefone: 12- 3896 1474.

● Livros paradidáticos e de leitura serão solicitados ao
longo do ano e usaremos livros da Biblioteca do Colégio.
● Os alunos devem estar com material completo na 1ª
semana de aula.
●

NÃO

ESCREVER

NOS

LIVROS

(ESPECIALMENTE

CANETA). Eles poderão ser reutilizados no ano seguinte.

À

