
 

 
 

LISTA DE MATERIAIS 2020 
– 7º ano – 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 01 caderno grande em espiral - 96 folhas; 
 01 dicionário reformulado: Aurélio/ Silveira Bueno/ 
Soares Amora. (pode ser o que já possui); 
 
 
Livros paradidáticos: 
 
1º Bimestre 
Título: Brincadeira mortal 
Autor: Pedro Bandeira 
Editora: Ática 
 
2º Bimestre: 
Título: O grande desafio 
Autor: Pedro Bandeira 
Editora: Ática 
 
3º Bimestre:  
Título: Pretinha eu? 
Autor: Júlio Emilio Braz 
Editora: Scipione 
 
4º Bimestre: 
Título: Luna Clara e Apolo Onze 
Autora: Adriana Falcão 
Editora: Salamandra 

 
MATEMÁTICA E DESENHO GEOMÉTRICO 
 

 01 caderno grande em espiral de 96 folhas 
 02 transferidores (360º e 180º) 
 01 compasso 
 01 régua de 30 cm 
 01 calculadora 
 05 folhas de papel quadriculado 
 01 jogo de esquadros 

 
ENGLISH 
 

 01 caderno grande de brochura ou espiral - 48 folhas 
 01 dicionário Português/Inglês (Michaellis) 

 
ESPAÑOL    
                                              

 01 caderno grande de brochura ou espiral - 48 folhas 
 01 dicionário Português/Español 

 
ENSINO RELIGIOSO 

 
 01 caderno grande de brochura ou espiral - 48 folhas 
 01 Bíblia 
 Livro: Crescer com alegria e fé 
Autores:  Ednilse Duran e Glair Arruda 
Vol.  7 / 2ª Edição / 2019 
Editora FTD 
 
 
CIÊNCIAS 
 
 01 caderno grande de brochura ou espiral - 48 folhas 
 
 
 

 
GEOGRAFIA 

 
 01 caderno grande de brochura ou espiral - 48 folhas 
 01 Atlas Geográfico Escolar 

Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano 
Autor/Editora: IBGE 
 
HISTÓRIA  

 01 caderno grande em espiral - 96 folhas 
 
 

ARTES  
  
 02 blocos de papel canson A4 
 01 pincel chato 815 -12 
 01 pincel redondo 266 - 18 
 01 caixa de tinta guache com 6 cores  
 
 
MATERIAIS INDIVIDUAIS 
 
 01 resma de papel sulfite A4 - branco (impressão de 

provas) 
 04 envelopes sacos 260x360mm (embalar provas) 
 01 estojo com repartições 
 01 pasta sanfonada A4 (atividades extras e trabalhos) 
 01 tesoura sem ponta 
 01 apontador com reserva 
 02 canetas azuis 
 02 canetas vermelhas 
 02 lápis nº 2 
 02 borrachas 
 02 canetas marca texto 
 01 caneta retroprojetor ponta grossa 
 01 jogo de canetas hidrocor 12 cores 
 01 cola liquida - 110 gramas 
 01 caixa de lápis de cor 24 cores  
 01 garrafa simples de água 
 
 
 

 
 
 
OBS:  

 Todos os materiais deverão vir etiquetados 
com o nome do/a aluno/a; 

 A agenda escolar será entregue na primeira 
semana de aula. 

 
 

Início das aulas: 27/01/2020 
 


