
 

 

Lista de material 2017 – 7º ano 
 
Material didático: Apostilas Anglo 
Dicionário de Inglês Sugestão: OXFORD Escolar - para estudantes brasileiros de Inglês. Português/Inglês, 
Inglês/Português. Editora Oxford University Press. 
 
Livros Paradidáticos (leitura obrigatória): 
TIGRES NO QUINTAL Capparelli,Sergio – Global 
O MENINO NARIGUDO, Walcyr Carrasco. Editora Moderna 
The 39 Clues – Livro 1: O LABIRINTO DOS OSSOS (Rick Riordan) , Editora Ática  
CRESCER É UMA AVENTURA, Regina Bond, Editora Ática. 
O ESCARAVELHO DO DIABO, Lúcia Machado de Almeida. Editora Ática. (Edição reformulada) 
DROGA DE AMERICANA, Pedro bandeira, Editora Moderna 
MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE, Marcelo Leite, Editora Ática: De olho na ciência. 
SONHAR É POSSIVEL?,Giselda Laporta Nicolis.27ed.São Paulo,Atual, 2009. 
 Arte: Material Elementar 1 caixa ( média) de madeira com fecho para cadeado Kit estojo: lápis, borracha, caneta esferográfica e apontador com depósito 1 pasta polionda 1 caderno de desenho ( o qual, pode ser utilizado do ano anterior,  caso o mesmo tenha folhas disponíveis) 1 godê plástico (pode ser substituído por bandejas de isopor, prato plástico,  embalagem de margarina, etc) Lápis de cor Giz de cera Canetas hidrocor 1 tesoura escolar sem ponta Dois ou três pincéis de numerações e formatos diferentes Caixa de tinta guache ( mínimo seis cores) Recipiente para água Pano para limpeza dos pincéis Plástico para forrar a mesa ou bancada de trabalho Cola Branca 1 bloco de papel Canson Régua de 30 cm 1 caneta grifa texto;    Material Festa Junina 

1 rolo de durex 2 refis de cola quente 1 cartolina laminada 2 folhas de E.V.A cores livres 1 cartolina cor livre 2 folhas de papel colorset qualquer cor 2 rolos de papel crepom qualquer cor 1 rolo de fita adesiva transparente e larga 45 mm  
Língua Portuguesa e Matemática 2 caderno universitários 96 folhas Sugestão: dividir um caderno com a disciplina de matemática para o 1º. semestre e usar outro da mesma forma no 2º. Trimestre.) 1 bloco de avaliação 50 folhas. Entregá-lo à professora no início do ano letivo. 1 régua de 30cm, 1 transferidor 180º, 1 par de esquadros ( Não misturar com o material de Arte) 1 calculadora simples  Ensino Religioso  1 caderno brochurão de capa dura com 48 folhas Um único caderno universitário (com divisões) poderá ser usado para as disciplinas: Ciências, História, Inglês e Geografia. Não recomendamos o uso de fichário. Agenda Escolar: o colégio fornecerá. Estojo com: Lápis ou lapiseira, Canetas, Borracha, Apontador, Corretivo.  

Obs: Demais materiais serão solicitados antecipadamente  no decorrer das sequencias didáticas. A lista de materiais direcionada ratifica a importância do reaproveitamento das ferramentas artísticas dos anos anteriores ou da reserva familiar. 
Uniformes: na LIVROMAR da Rua São Luiz ou também pela Sagrado Store – www.sagradostore.com.br 
Início das aulas 23/01/2017 – Os alunos serão acolhidos no Teatro Sagrado Coração de Jesus, no início do período 
em que estuda.  

 


