
RELAÇÃO DE LIVROS - 7º ANO 
 ENSINO FUNDAMENTAL II - 2018 

 
 

DISCIPLINA LIVROS 

Matemática 
GIOVANNI; GIOVANNI JR.; CASTRUCCI. A conquista da Matemática. 7º ano. 
São Paulo: FTD, 2015. Sem caderno de exercícios. 

Ciências 

Micro-organismos, fungos e plantas    

Ecossistema e biomas                       CTC - Material vendido na escola. 

Biodiversidade animal 

Geografia 

PIRES, Valquíria. Convergências: Geografia. 7º ano. São Paulo: SM, 2016. 

FERREIRA, Graça Maria Lemos. Moderno Atlas Geográfico. 6. ed. São Paulo, 
2016. (O mesmo adquirido em 2017) 

História 

BRAICK, Patrícia Ramos. Estudar História: das origens do homem à era digi-
tal. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2015. 

RODRIGUES, Rosiane. “Nós” do Brasil: estudos das relações étnico-raciais. 
São Paulo: Moderna, 2012. Para o 6º e 7º ano. (adquirido em 2017) 

CARPENTIER, Vincent. A Idade Média: passo a passo. São Paulo: Claro Enig-
ma, 2012. 

GOMES, Álvaro Cardoso. A nova terra: a chegada dos portugueses ao Brasil. 
São Paulo: Moderna, 2016. 

Inglês 

Não haverá compra de livro. Enviar para a escola na primeira semana de aula 
o livro usado no 6º ano (2017). 

O professor orientará acerca do material necessário e o custo para a realiza-
ção dos projetos. 

Artes/música 
A cada trimestre, a professora orientará acerca do material necessário e o 
custo para a realização dos projetos. 

Espanhol 

Dicionário SANTILLANA para estudantes. Espanhol – Português. Português – 
Espanhol. 

A cada trimestre, o professor orientará acerca do material necessário e o 
custo para a realização dos projetos. 

Língua 

Portuguesa 

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática (texto, 
reflexão e uso). 5. ed. Ed. Atual. 

DOYLE, Arthur Conan. Sherlock Holmes - A vampira Sussex e outras aventu-
ras. Ed. Melhoramentos. 

DOYLE, Arthur Conan. Sherlock Holmes - O roubo da coroa de Berilos e ou-
tras aventuras. Ed. Melhoramentos. 

Qualquer dicionário pequeno.  

Os livros da biblioteca de classe serão adquiridos após as aulas começarem, 
conforme planejamento das aulas de Língua Portuguesa. 

 
 
 



MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E DIÁRIO 
 
 

USO DIÁRIO E INDIVIDUAL DO ALUNO: 

 01 agenda; 

 01 caderno de 12 matérias; 

 01 Tablet; 

 01 caderno pequeno ou 01 grande, de 01 matéria, para os registros de Ciências; 

 01 pasta sanfonada ou uma pasta catálogo com envelopes plásticos (livre escolha), para ar-

quivar textos, atividades e avaliações; 

 01 caixa de lápis de cor e/ou hidrocor; 

 01 tesoura. 

 

PARA MATEMÁTICA (material de uso individual do aluno): 

 Régua, transferidor, par de esquadros, compasso, 01 bloco pequeno de papel quadriculado 

(para produção de gráficos e trabalho com Geometria), 01 calculadora simples, cola, tesoura e 

01 classificador de elástico para acondicionar o material de Geometria e o bloco. (Este materi-

al não perecível será utilizado durante todo o Ensino Fundamental II);  

A cada trimestre a professora solicitará material especifico para realização dos projetos. 

OBS: OS ALUNOS DEVERÃO TRAZER QUANDO SOLICITADOS. 

 

PARA ENTREGAR NA ESCOLA: 

 01 monobloco de 50 folhas (para produção de texto do aluno nos projetos de Língua Portu-

guesa e registros das demais disciplinas).  

Observação: Existe a opção de comprar o monobloco com o timbre da escola. 

 


