
 

 

Material Escolar - 2019 

7º ano – Ensino Fundamental 

 

 7 cadernos universitários – 100 folhas 
 1 transferidor de 180o 
 2 pastas catálogos para redação e Inglês 
 1 caneta marca texto 
 1 caneta ponta porosa fina – preta 
 10 folhas canson de papel quadriculado 
 Compasso (com lápis) 

 

Arte 
1 pacote de Papel Sulfite Branco com 100 folhas tamanho A4. 
1 bloco com 20 folhas de Papel do tipo Canson Branco tamanho 
A3 com gramatura 180 g/m2. 
Lápis grafite nas graduações HB, 3B e 6B – um de cada. 
Sugestão de marca: Faber-Castell. 
1 esfuminho no4. Sugestão de marca: Sinoart. 
1 borracha branca para desenho. Sugestão de marca: borracha 
branca de capa vermelhada Faber-Castell. 
1 apontador com depósito. 
1 caixa de Lápis de Cor Aquareláveis com 12 cores. Sugestão 
de marcas: Faber-Castell, Staedtler ou 
Maped. 
1 caixa com 5 unidades de Carvão Vegetal de espessura média 
(6 a 8 mm de diâmetro). Sugestão de marcas: Corfix ou Keramik. 
1 rolo de fita adesiva crepe larga (rolo de 50m com 48mm de 
largura). 
1 pacote de saco plástico transparente tamanho A3 (com 50 
unidades). Sugestão de marca: DAC. 
1 caneta para Tecido preta, azul ou vermelha. Sugestão de 
marca: Acrilpen Acrilex.  
1 trincha para pintura de uma polegada de largura na parte das 
cerdas. Sugestão de marca: Tigre. 
Tinta para Tecido (em potes de 37 ml cada) ainda será 
solicitada para os alunos durante o ano. A quantidade, cores e 
demais especificidades deste material serão esclarecidas pela 
professora de Artes no momento oportuno.  
10 bandejinhas descartáveis de isopor em formato retangular 
ou quadrado. 
 

OBS1: Os alunos deverão levar para o colégio os materiais desta 
lista de acordo com a orientação que a professora lhes fará  no 
início do ano de 2019. 
 

OBS2: As marcas sugeridas são recomendações com base em 
uma qualidade desejável dos materiais, considerando o preço 
deles. Porém, os alunos não são obrigados a adquirir os materiais 
dessas marcas! Neste caso, é necessário pontuar apenas que a 
qualidade estética dos trabalhos poderá ser afetada. 
 

OBS3: Qualquer dúvida sobre esta lista, conversar com a 
professora de Artes no início do ano. 
 

Língua Portuguesa 

 Português Linguagens - 7º ano - Atual Editora  
9ª edição – reformulada –  2018 (capa roxa) 
Autores: William Roberto Cereja 
Thereza Cochar Magalhães 

 1 Dicionário de Língua Portuguesa(a escolher) 

Ensino Religioso 

 Diálogo Inter-Religioso – volume 7 – autores: Heloisa 
Silva de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha Neto  
1ª edição – São Paulo – 2018 Editora – FTD 

 

Inglês 

 Teen 2 teen – PLUS 2 SB-PK – Autores: Joan Saslow 

e Allen Ascher - Editora Oxford 
ISBN: 9780194034050 

 1 Dicionário de Inglês - Oxford (ou a escolher) Opcional 
 

Espanhol 

 Ventana alespañol- vol. 2 - Editora Santillana –  
2ª edição (Nova edição) 

 Dicionário Espanhol/Português – Editora 
Santillana 

 Paradidático – 3º trimestre – Mi Buenos 
Aires Querido – Editora Santillana 

 1 Pasta Catálogo com saquinhos 
 1 caderno de 50 folhas 

 

Geografia 

 Prismas geográficos7 – 1ª edição – 2016 – Editora 
FTD - Autores: James e Mendes 

 Atlas geográfico do estudante – Nova Edição - Ed. 
FTD – Autoras: Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa 

 

História 

 Convergências:História, 7º ano: anos finais do ensino 
fundamental / Charles Hikiti Fukushigue Chiba, 
Caroline Torres Minorelli - 1ed. - São Paulo: Edições 
SM, 2016 (Convergências).  

 

Matemática 

 Matemática - Compreensão e Prática – 7º ano–
Autores: Ênio Silveira e Claudia Marques - Editora 
Moderna – 4ª edição  

 Régua geométrica 

 Compasso 
 

Ciências 

 Companhia das Ciências – 7º ano, 3ªedição São 
Paulo-2015 - Autores: João Usberco, Edgard Salvador, 
José Manuel, Eduardo Schechtmam, Luiz Carlos 
Ferrer, Herick Martin Velloso. Editora Saraiva 

 

OBSERVAÇÕES: 
 No primeiro dia de aula, trazer apenas um caderno e o estojo; 

 Todo o material escolar (inclusive o uniforme) deverá ser marcado com o nome e ano/série do aluno; 

 O material será vendido no Colégio pela Livraria Loyola no período de 10/12 a 21/12 e 09/01/2019 a 08/02/2019, das 8h às 17h e aos 

sábados das 8h às 12h, ou em qualquer loja de sua preferência. 

 Unifor-all – (Plantão no Colégio – 12/12 a 15/12/2018) 

   Rua Cândido Vale, 251 – Tatuapé – próximo ao metrô Carrão (estacionamento gratuito no nº212) 
   Fones: 2295-2920 e 2091-0925  

 


