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MATERIAIS DIVERSOS
• 1 estojo completo com tesoura, lápis de cor, cola, canetas hidrocor, canetas
esferográficas (azul-escuro, vermelha e verde), borracha, apontador, etc.
• 1 bloco de prova pautado (à venda na papelaria do colégio)
• 1 bloco de prova sem pauta (à venda na papelaria do colégio)
• 1 pen drive (com identificação) para todas as disciplinas
• 1 pasta sanfonada com 12 divisões
TUTORIA
• 1 caderno de Tutoria (será entregue em sala de aula)
LÍNGUA PORTUGUESA
• 1 caderno universitário de 100 folhas
• 1 pasta modelo Clear Book ou similar com 40 sacos plásticos para
Produção de Texto e Língua Portuguesa
• 1 pasta modelo Clear Book ou similar com 20 sacos plásticos para "Sala de
leitura"
LIVROS
Jornadas.port - 6º ano (já utilizado no 6º ano)
(Os alunos novos não precisam comprá-lo, devem falar com o professor)
Autoras: Dileta Delmanto e Laiz B. de Carvalho
Editora: Saraiva
I.S.B.N.: 9788547200510
Jornadas.port - 7º ano
Autoras: Dileta Delmanto e Laiz B. de Carvalho
Editora: Saraiva
I.S.B.N.: 9788547200534
HISTÓRIA
• 1 caderno universitário de 100 folhas
• 1 pasta modelo Clear Book ou similar com 20 sacos plásticos
• 1 bloco de folhas pautadas
LIVROS
História em documento – imagem e texto – 7º ano
Edição reformulada 2013
Autora: Joelza Esther Domingues
Editora: FTD
I.S.B.N.: 978-85-322-8901-8
História em documento – imagem e texto - 6º ano (já utilizado no 6º ano em
2017)
Autora: Joelza Ester Domingues
Editoria: FTD
I.S.B.N.: 978-85-322-8899-8
(Os alunos novos não precisam comprá-lo, devem aguardar orientação do
professor no início do ano)
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GEOGRAFIA
• 1 caderno universitário de 100 folhas (podem utilizar o mesmo caderno do
6º ano/2017)
LIVROS
Jornadas.Geo 7º ano (edição atualizada)
(livro de texto e caderno de atividades)
Autores: Marcelo Moraes Paula e Angela Rama
Editora: Saraiva
I.S.B.N.: 9788547200183
Geoatlas – última edição (já utilizado no 6º ano em 2018)
Autora: Maria Elena Simielli
Editora: Ática
I.S.B.N.: 9788508158119
Poderão ser indicados,
complementares.
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MATEMÁTICA
• 1 caderno universitário de 100 folhas
• 1 régua transparente, acrílica, de 15 cm não flexível
• 1 jogo de esquadros de acrílico (sem identificação dos graus 60°/90°/45°/30°)
• 1 transferidor (preferencialmente de acrílico)
• 1 compasso
• grafite para compasso HB nº 2
• 1 calculadora simples
LIVRO
Jornadas.mat – 7º ano
Autor: Fausto Arnaud Sampaio
Editora: Saraiva
I.S.B.N.:978-85-472-12599
CIÊNCIAS
• 1 avental longo com mangas compridas e abotoado na frente (com
identificação)
• 1 caderno universitário com 100 fls. (não será permitido o uso de fichário)
LIVRO
Araribá Plus - 5ª edição
Autores: Edições Educativas
Editora: Moderna
ISBN: 9788516112394
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ARTE
• 1 pasta catálogo com 20 sacos plásticos (Yes ou similar)
Dada a especificidade da disciplina, será cobrada uma taxa anual do material de
uso coletivo, a ser utilizado no decorrer do ano letivo, no valor de R$ 94,94
(noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos). Essa taxa será cobrada
via boleto bancário. A relação desse material está disponível na secretaria, caso
deseje adquiri-lo individualmente.
LÍNGUA ESPANHOLA
• 1 caderno universitário
• 2 colas bastão
• 1 pasta modelo Clear book ou similar com 10 sacos plásticos
LIVROS
"Nuevo Prisma B2"
“Libro del alumno”
Autores: Equipe Nuevo Prisma
Editora: Edinumen
I.S.B.N.: 9788498486414
"Nuevo Prisma B2"
“Libro de ejercicios”
Autores: Equipe Nuevo Prisma
Editora: Edinumen
I.S.B.N.: 9788498486438
"L4 V3NG4NZ4 D3L PROF3SOR D3 M4TEM4T1C4AS”
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editora: Anaya
I.S.B.N.: 9788469833698
"El misterio del collar”
Autora: Lola Suáre
Editora: Anaya
I.S.B.N.: 9788469809068
Será solicitada a compra de um livro de leitura em espanhol para a Feira do Livro,
de acordo com a indicação dos professores.
CURSO DE ADAPTAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA (alunos novos):
• 1 caderno universitário
LIVROS
“Club Prisma A2-B1 – Libro del alumno”
Autor: Equipe Club Prisma
Editora: Edinumen
I.S.B.N.: 978-849-848-018-4
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“Club Prisma A2-B1 – Cuaderno de actividades”
Autor: Equipe Club Prisma
Editora: Edinumen
I.S.B.N.: 978-849-848-019-1
Gaudí Inacabado
Autores: J. Pijuan Agudo y P. Rodríguez León
Editora: Edinumen
I.S.B.N.: 978-84-9848-230-0
Carta en una botella
Autor: J. M. Varela
Editora: Edinumen
I.S.B.N.: 978-84-9848-341-3
LÍNGUA INGLESA
• 1 caderno com 100 folhas (podem manter o mesmo do 6º ano com os
registros)
• 1 pasta L tamanho A4
LIVROS
"UNCOVER 2 – COMBO B”
“Student´s Book & Workbook ”
Autores: Ben Goldstein e Ceri Jones
Editora: Cambridge / Discovery Education
ISBN: 9781107515062
“Because of Winn – Dixie”
Autora: Kate DiCamillo
Editora: Cambridge/Candlewick Press
I.S.B.N.: 9780763680862
MÚSICA
• 1 pasta Clear Book ou similar com 10 plásticos
• 1 instrumento musical, a escolher: flauta doce YAMAHA (soprano ou
contralto); escaleta (modelo STEWART, DOLPHIN ou CUSTOM); violão
(com capa, modelo YAMAHA C40, C45 ou C80 ou modelo EAGLE DH69), 1
jogo extra de cordas de nylon D´Addario, 2 palhetas e 1 capotraste.
Todo material deverá estar devidamente identificado (com nome completo do
aluno).
Notas:
1. Todo o material em bom estado poderá ser reaproveitado.
2. Todo o material deverá ser encapado com plástico transparente (contact,
encap ou similar).
3. Todos os cadernos e pastas deverão ser etiquetados com o nome do
aluno, ano e disciplina.
4. Identificar cada lápis, caneta, canetinhas, régua, borracha, cola, estojo,
etc. com caneta de retroprojetor.
5. Etiqueta (modelo):
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Nome: .................................................................
Ano: .......................
Disciplina: ...........................................................
6. Material de higiene: escova de dentes com porta-escova (com nome) e
tubo de creme dental.
7. Solicitaremos a reposição do material sempre que necessário.
8. O valor do material de Arte, do caderno de tutoria e do material elaborado
pela equipe de professores do Colégio será cobrado via boleto bancário.
Importante:
A livraria e papelaria “Livro Fácil” fará a venda do material de 3 a 19/12/2018 ou
a partir de 03/01/2019 em sua loja localizada dentro do Colégio, de segunda a
quinta-feira, das 7:00h às 18:00h, e sexta-feira, das 7:00 às 16:00h, ou pelo site
www.livrofacil.net.
Telefone: 3779 1890 – E-mail: migueldecervantes@livrofacil.com
A compra do material na “Livro Fácil” é facultativa.

