INGLÊS

LISTA DE MATERIAIS 2022
7º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL

❑ Eyes Open 2 Student’s Book with Online Workbook
and Online Practice
Ben Goldstein, Ceri Jones& Vicki Anderson
Emma Heyderman & Eoin Higgins
Cambridge University Press
ISBN 978-1-107-46749-1

MATEMÁTICA

❑

❑
❑
❑
❑

Livro: Geração Alpha Matemática - 7º Ano (BNCC)
Autores: Carlos N.C. de Oliveira e Felipe Fugita
3ª edição - Editora SM
ISBN: 978-85-418-2355-5
02 cadernos Universitários (100 folhas -espiral)
01 régua transparente (pode ser o mesmo de anos
anteriores)
01 transferidor de 180º (pode ser o mesmo de anos
anteriores)
01 compasso (pode ser o mesmo de anos
anteriores)

Obs.: O livro de Língua Inglesa deverá ser comprado de
acordo com ISBN. Não serão aceitas versões sem acesso à
plataforma online nem edições bipartidas (2A-2B).

❑

❑

HISTÓRIA

❑

❑

Livro: Estudar História – Das origens do Homem à
era Digital – 7º ano Autores: Patrícia Ramos Braick
e Anna Barreto 2018 - 3ª edição
Editora Moderna
ISBN 978-85-16-11361-2
01 caderno universitário (50 folhas - espiral) ou
fichário

GEOGRAFIA

❑

❑

❑

Panoramas Geografia 7 / Marcelo Moraes Paula,
Maria Angela Gomez Rama, Denise Cristina
Christov Pinesso. - 1. ed. - São Paulo: FTD, 2019.
ISBN 978-85-96-02440-2
Caderno de exercícios:
Panoramas Geografia 7 : caderno de atividades /
Marcelo Moraes Paula, Maria Angela Gomez
Rama, Denise Cristina Christov Pinesso. 1. ed. - São
Paulo : FTD, 2019.
ISBN 978-85-96-02472-3
01 caderno universitário (100 folhas - espiral) ou
fichário

with

Dicionário Sugerido: Dicionário Oxford Escolar para
estudantes brasileiros de inglês (Português-Inglês /
Inglês-Português)
ISBN 978-0-19-441950-5
01 caderno universitário (50 folhas - espiral) ou
fichário

ARTE

❑

01 caderno universitário (50 folhas – espiral) ou
fichário

❑ 01 Bloco de Papel Canson A4
❑ 01 Borracha Macia
❑ 01 tesoura sem ponta
❑ 01 Lápis4B
❑ 01 caixa de lápis de cor (no mínimo 12 cores)
CIÊNCIAS

❑

Araribá Plus Ciências. BNCC - Ed. Moderna
ISBN 978-85-16-11239-4

❑

01 caderno universitário (50 folhas - espiral) ou
fichário

LÍNGUA PORTUGUESA

❑ Araribá Plus – Português 7 – 5ª edição - Editora
Moderna
ISBN 978-85-16-11176-2
❑ Gramática: teoria e atividades - 2ª Edição
Paschoalin e Spadoto
Editora FTD
ISBN 978-8532299970
❑ Dicionário da Língua Portuguesa com ortografia
atualizada a ser utilizado em todo o Fundamental
2. Não haverá exigência de editora/autor
específico
❑ 02 cadernos universitários (100 folhas - espiral) ou
fichário
❑ 01pasta catálogo com 50 plásticos
Livros Paradidáticos:
1º trimestre:
❑ Histórias de mistério – Lygia Fagundes Telles
Editora Seguinte
Capa comum: 64 páginas
ISBN 978-8535918816

❑

–

Persépolis – Marjane Satrapi - Editora Quadrinhos
na Cia.
Capa comum: 352 páginas
ISBN 9788535911626

2º trimestre:
❑ Heroínas negras brasileiras em 15 cordéis – Jarid
Arraes - Editora Seguinte
Capa comum: 176 páginas
ISBN 978-8555341120
3º trimestre:
❑ Ponte para Terabítia– Katherine Peterson – Editora
Salamandra
Capa comum: 160 páginas
ISBN 978-8516050528

ESPANHOL

❑

❑
❑

Livro: Palabras en Interacción 6
Autores: Romanos & Jacira Volume 6
Editora Edelvives
ISBN 9788596008471
Dicionário Sugerido: Dicionário Santillana para
estudantes – 4ed + app
ISBN 9788516093952
01 caderno universitário de 1 matéria (50 folhas espiral) ou fichário

FILOSOFIA

❑

❑

Encontro com a Filosofia 6
Autor Ricardo Melani
Editoria Moderna
ISBN 9788516112264 – 2ª edição
01 caderno universitário de 1 matéria (50 folhas –
espiral) ou fichário

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS

❑

Coleção Projeto de Vida e Atitude
Empreendedora - 7º Ano (Conjunto)
Autor: Leo Fraiman
Editora OPEE
ISBN 7898683434457

Senhores Pais e Alunos,
Seguem
algumas
orientações
aquisição e uso do material escolar:

quanto

à

1 - Livro Didático: serve como referencial teórico
para que o aluno tenha uma visão do conteúdo de
forma estruturada. Seu uso facilitará o desempenho
em aula e, principalmente, orientará os estudos em
casa. Servirá como a primeira indicação em caso de
pesquisas. Seu uso é obrigatório. Não será permitido
o uso de exemplar do “professor” pelos alunos.
Na compra dos livros, atente para a edição, que
deve ser a mais recente e atualizada, salvo
exceções indicadas pelos professores. Verifique se
há indicação de adoção de cadernos de
atividades que acompanham os livros.
Solicitamos encapar com plástico transparente os
livros que são Volume Único.

Caso a opção seja por caderno, poderá ser utilizado um
caderno universitário único (de várias matérias), exceto
para Língua Portuguesa e Matemática.

2 – Caderno ou Fichário: serve para o registro
sistemático do que ocorre em sala. Deve funcionar
como um roteiro para o entendimento do
desenvolvimento das aulas e para a organização do
aluno. Seu uso é obrigatório e deve ser mantido em
bom estado durante todo o ano letivo.
Todos os cadernos poderão ser reaproveitados de
anos anteriores. Se optar pelo uso do fichário, o
aluno deve trazê-lo diariamente, acompanhado de
folhas de monobloco, mantendo-o sempre
organizado.
Cadernos, livros e fichários devem ser identificados
com etiqueta no lado externo da capa (nome,
número e ano). Os livros, cadernos e fichários sem
identificação serão encaminhados ao setor de
materiais perdidos e achados e descartados no
prazo de um trimestre.

As indicações para compras de uniforme, materiais e
livros 2022 estão disponíveis no link:
http://www.colegiosantaamalia.com.br/unidadehttp://www.colegiosantaamalia.com.br/unidade-saude/secretaria-saude/
saude/secretaria-saude/

3 – Pastas: as pastas (coloridas ou pretas) são
solicitadas para arquivar e organizar os materiais
extras e as atividades realizadas em cada disciplina.
São de uso obrigatório, quando solicitadas.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL

❑

No caso de aulas on-line é importante que os alunos
tenham fone com microfone, pois diferente do microfone
do PC o do fone ajuda a captar o som da voz da pessoa
e menos do ambiente, como sugestão: Fone de Ouvido
Philips Action Fit SHS3305BK/10 - Intra-auricular com
Microfone Esportivo Preto

OBSERVAÇÃO:

Guia de Fornecedores 2022
Coordenação Pedagógica

4 - Materiais Específicos: pedidos no início de cada
semestre ou em início de projetos, complementam
e viabilizam as propostas de cada matéria. São
livros, apostilas, materiais de papelaria, de
trabalhos manuais, materiais de reposição ou de
laboratório.
5 - Livros literários ou teóricos: são obras
selecionadas pelos professores que visam a
estimular ou aprofundar a leitura e despertar o
hábito da pesquisa dentro de um conteúdo
específico ou a contextualizar temas na realização
de um trabalho voltado para a ética e a
cidadania.
6 – Uniforme: é de uso obrigatório e deve ser o
oficial, adotado pela escola – conforme exposição
na Loja do Aluno.
A camiseta e o blusão serão obrigatoriamente os
oficiais do Colégio. Não será permitido o uso de
chinelos, papetes, crocs, sapatilhas ou sandálias.
Em dias de aulas de Educação Física torna-se
obrigatório o uso do tênis apropriado à prática de
esportes. Em dias de aulas de Educação Física
torna-se obrigatório o uso do tênis apropriado à
prática de esportes. Caso o aluno prefira, poderá
trazer uma camiseta extra (da escola) para troca.
7 – Carteirinha Escolar de Identificação: facilita a
identificação de nossos alunos dentro e fora do
recinto escolar. O aluno é obrigado a portá-la e
apresentá-la
sempre
que
solicitado
por
funcionários da escola.
Atenção: É imprescindível, para o bom
andamento do trabalho, que o aluno tenha
sempre consigo o material solicitado.

Início das aulas: 31/01 - 2ª Feira
Reunião de Pais: 26/01- 4ª Feira às 7h30

