Lista de Material 2022
7º ano – EF2
É necessário e fundamental que todos os alunos tenham uma agenda para utilizá-la diariamente
na escola para todas as disciplinas e eventos. Um estojo completo com 2 canetas azuis, 2 lápis
pretos, borracha, cola líquida, apontador, corretivo, 2 canetas marca-texto de cores diferentes e
um fone de ouvido

LÍNGUA PORTUGUESA

Minidicionário Aurélio
Complemento: 1 pasta de arquivo com grampo
Um livro literário escolhido pelo aluno para a “Roda de Leitura”.
Sugestão de escolha de uma gramática para ter em casa e auxiliar a família e o aluno em seus
estudos:
Curso Prático de Gramática – Ernani Terra – Editora Scipione
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – Domingos Paschoal Cegalla – Editora Nacional
Novíssima Gramática Ilustrada - Luiz Antonio Sacconi – Editora Nova Geração
Gramática Essencial – Celso Cunha – organização: Cilene da Cunha Pereira – Editora Lexikon
Gramática fácil – Evanildo Bechara – Editora Nova Fronteira
Português Básico e Essencial com Exercícios – Adriano da Gama Kury – Editora Lexikon

MATEMÁTICA

Praticando Matemática 7° ano – Andrini e Vasconcellos – Ed. do Brasil (Edição Renovada). 4ª edição
(capa amarela)
Complemento: Manter o caderno usado durante o 6o ano. Caso o caderno do ano anterior tenha
terminado, deverão então adquirir outro de 96 folhas. (Aluno novo: 1 caderno de 96 folhas). Manter a
pasta arquivo usada durante o 6o ano. (Aluno novo: 1 pasta arquivo com grampos), régua e transferidor.

HISTÓRIA

Iniciaremos o ano letivo utilizando o livro do 6º ano. Em seguida começaremos a utilizar o livro:
Araribá Plus - História - 7° ano - 5ª Edição - Editora Moderna
Complemento: Manter o caderno usado durante o 6º ano. (Aluno novo: 1 caderno capa dura, 96 folhas).

GEOGRAFIA

1 caderno e 1 pasta arquivo

CIÊNCIAS

Manter o caderno usado durante o 6o ano. Caso o caderno do ano anterior tenha terminado, deverão
então adquirir outro de 96 folhas. (Aluno novo: 1 caderno de 96 folhas), 1 pasta arquivo com grampos

INGLÊS

LIKE US 2 Student’s book and Workbook – Editora Stanford (ALUNOS PRECISAM
COMPRAR/NOVO - NOVA EDIÇÃO- ISBN 9786557422861)
Complemento: 1 caderno pequeno ou uma parte de um caderno para Inglês e 1 pasta arquivo com
grampos (caso a/o aluna/o queira imprimir as atividades online e guardá-las)
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