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LISTA DE MATERIAIS PARA 2017 – 7º Ano
QUANT. – MATERIAL INDIVIDUAL:
 6 Cadernos universitários com 96 folhas (separados por disciplinas distintas).
 1 Caderno (capa dura) cartografia milimetrado espiral com 96 folhas com margem (para Geometria).
 1 Caderno com 48 folhas universitário (para Religião)
 1 Caderno de Cartografia com 96 folhas, sem folha de seda, CAPA DURA (para Geografia e História).
 1 Caderno com 96 folhas capa dura universitário, sem picotes (para Produção de Textos - pode continuar usando o
caderno do ano anterior, se houver folhas suficientes).
 1 Pasta com plásticos transparentes – tipo catálogo – 100 plásticos (EXCLUSIVA para Ciências e Educação Física).
 2 Canetas esferográficas (azul e vermelha).
 2 Lápis preto nº 2.
 1 Caixa de lápis de cor com 24 cores tamanho grande - Faber Castell – Staedtler.
 2 Esquadros de acrílico transparente de 45º e 60º Trident/Desetec (códigos 1521 e 1621).
 1 Compasso sem tira linha de boa qualidade.
 1 Transferidor de acrílico transparente 360° Trident/Desetec
 1 Régua acrílica transparente de 30 cm Trident/Desetec (código 7130).
 1 Apontador com depósito (não é permitido o uso de estilete – o apontador é obrigatório).
 1 Borracha macia e que não borre – látex branca – Faber Castell – Mercur – Record 20.
 1 Tesoura ponta redonda (gravar nome / sobrenome) Mundial – Staedtler – Tilibra.
 2 Tubos de cola branca – Scotch 3M (tipo lápis) 40g ou 1 tubo Tenaz 110g.
 1 Agenda Simples.
 1 Calculadora simples com as 04 operações e com raiz quadrada.
 1 Pen drive.
ATENÇÃO: Os materiais abaixo deverão ser entregues no Colégio dia 23/01/2017 - na 1ª aula, para o professor. Caso a
família prefira que a entrega seja feita pela papelaria, deverá entregar o vale (comprovante de compra) neste mesmo dia.
MATERIAL PARA USO INTERDISCIPLINAR – NÃO DOBRAR OU ENROLAR:
 500 Folhas de papel sulfite A4 (210X297mm) CHAMEX ou REPORT.
 3 Folhas de papel color set (3 amarela).
 5 Folhas de papel vegetal A4.
 1 Bloco Ecocores Textura Visual 2 (180gr 23x32cm c/7 cores sortidas e 3 estampas, pacote com 36 folhas) Novaprint (única marca comercializada).
 1 Caixa de lenços de papel com 50 unidades.
 1 Cola bastão 20g - Pritt ou Scotch ou Eagle.
 1 Caixa de clips nº 2/0 com 100 unidades.
 1 Tinta dimensional 3D Relevo com Glitter Prata 35ml - Acrilex ou Corfix
MATERIAL PARA A SALA DE ARTE:
 3 Tintas acrílicas 60ml - Nature Colors/Acrilex (amarelo ouro n° 505, azul celeste nº 503 e branco nº 519) ou Corfix
(amarelo nº 308, azul nº 323 e branco nº 301).
 1 Caneta permanente preta – ponta média (2.0) – Faber-Castell ou Pilot.
 3 Placas de papelão paraná 80x100cm ou outra medida aproximada. (gramatura 80 ou 120).
 1 Tesoura artesanal para scrapbook (qualquer desenho de corte) – Toke e Crie TEC ou Tesoura para picotar da
Mundial.
 1 Gibi.
 40cm de tecido chiffon ou musseline com no mínimo 1,20 de largura – cor branco.
 2 Revistas para recorte (tipo Cláudia, Veja, Viagem, Caras, Vogue, Arquitetura e Construção e Casa Claudia).

RELAÇÃO DE LIVROS:
LÍNGUA PORTUGUESA:
Livro: Português: linguagens - 7º Ano – Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães - Editora: Atual –
8ª EDIÇÃO REFORMULADA 2014 – ISBN 978-85-357-1953-6.
Livro: Gramática: texto, reflexão e uso VOLUME ÚNICO – Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães.
4ª EDIÇÃO REFORMULADA - ATUAL EDITORA - ISBN 978-85-357-1528-6 (livro já adquirido no 6º Ano, deve continuar
sendo usado o mesmo).
Paradidáticos: em estudo.
PRODUÇÃO DE TEXTOS / REDAÇÃO: usará o mesmo livro adotado pela disciplina de Língua Portuguesa.
INGLÊS:
Livro: Teen2Teen two – Joan Saslow / Allen Ascher - Editora Oxford University Press (Student Book & Workbook 2 +
CD-ROM) ISBN 978-0-19-403401-2.
Paradidático: em estudo.
Dicionário: De preferência Oxford ou Longman.
ARTE:
Livro: A arte de fazer arte - 7º Ano - CORPO - Editora: Saraiva (4ª edição 2013 – capa verde). Autores: Denise Akel
Haddad e Dulce Gonçalves Morbin. ISBN 978-85-02-21051-6.
MATEMÁTICA:
Livro: Matemática – 7º Ano - Editora Moderna. Autores: Imenes & Lellis – 1ª Edição – 2010. ISBN 9788516068639.
Obs.: Só o livro, sem o caderno de atividades.
GEOMETRIA: usará o mesmo livro adotado pela disciplina de Matemática.
HISTÓRIA:
Livro: Estudar História – Das origens do homem à era digital - 7º ano - Editora Moderna
Autor: Patrícia Ramos Braick - - 2ª Edição - 2016 - ISBN: 9788516099992
Paradidático: em estudo.
GEOGRAFIA:
Livro: Geografia – 7º Ano - Projeto Teláris - O espaço social e o espaço brasileiro. Autor: José Willian Vesentini e Vânia
Vlach - Editora: Ática (Edição 2ª e 2ª Impressão – Ano 2016). ISBN 978-85-08- 17255-9
Paradidáticos: em estudo.
ENSINO RELIGIOSO:
Livro: Youcat – Catecismo Jovem da Igreja Católica – Editora Paulus - ISBN 9788534933247
Bíblia: Antigo e Novo Testamento.
CIÊNCIAS NATURAIS:
Livro: Projeto Telaris – Ciências – Vida na Terra nº 7 – Fernando Gewandsznajder – Editora Ática – ISBN 978-85-0817224-5.
OBSERVAÇÕES:
1- Poderão ser reaproveitados materiais como: tesoura, apontador, régua, compasso, esquadros, etc, desde que estejam
em boas condições de uso.
2- Solicitamos que, rigorosamente, não sejam utilizados estojos de alumínio e cadernos com mais de 200 folhas. Não
aconselhamos uso de fichários (alguns alunos não conseguem se organizar com as anotações e manutenção do material
anotado no fichário). Feita a opção pelo fichário, seu uso será de responsabilidade do aluno e da família.
3- Ao longo do ano, serão solicitados, de acordo com o desenvolvimento do planejamento nas diversas disciplinas, outros
livros paradidáticos, cujos nomes não constam desta lista.
4- É aconselhável portar, como material diário, um pequeno dicionário da Língua Portuguesa.
5- A responsabilidade pela elaboração desta lista é da Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional do Colégio Dom
Barreto, garantindo ao aluno da Educação Infantil ao Ensino Médio maior variedade, com a oportunidade de desenvolver
diferentes técnicas artísticas e pedagógicas.
6- Favor não adquirir ou entregar papéis dobrados ou enrolados, pois isso dificulta o armazenamento, a distribuição e a
utilização.

7- Não será permitido o uso do “livro do professor”, mesmo que os pais ou responsáveis se proponham a tampar as
respostas.
8- Todas as marcas solicitadas são sugestões para garantir a qualidade das atividades realizadas, facilitar a busca, a
identificação e a aquisição dos produtos nas Livrarias e Papelarias. Porém, poderão ser adquiridas outras marcas, desde
que não comprometam a qualidade do trabalho.
9 – Devido ao PROJETO CULTURAL / 2017, ao longo do ano poderão ser solicitados materiais extras ou taxas específicas,
de acordo com as necessidades apresentadas pelos planos pedagógicos das disciplinas da Área de Linguagens.

Srs. Pais,
A partir do ano de 2017, utilizaremos o aplicativo IsCool App, uma
moderna plataforma de comunicação integrada que aproxima Colégio,
pais e alunos. Para isso é necessário que os e-mails (Pai, Mãe, Aluno) e
celulares sejam informados corretamente. Aproveite a matrícula para
atualizá-los e poder desfrutar do uso do aplicativo.
As instruções de uso serão enviadas no começo do ano letivo.
Att.
Direção – Colégio Dom Barreto

