
 

LISTA DE LIVROS – 2021- 7ºano 

 

Disciplina Livros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

 

 As histórias de Sherlock Holmes 

Autor: Arthur Conan Doyle 

Editora: Zahar 

 

Arséne Lupin, o ladrão de casaca 

Autor: Maurice Leblanc 

Editora: Zahar 

 

Gramática – Texto Reflexão e Uso (a mesma do 6º ano) 

Cereja, William e Cochar, Thereza 

Editora: Atual 

 

Outros livros poderão ser solicitados ao longo do ano. 

 

 

 

Inglês 

 

ESSENTIAL GRAMMAR IN USE (sem respostas) (a mesma do 6º ano ) 

Autor: Raymond Murphy Editora: 

CAMBRIDGE DO BRASIL 

(qualquer edição) 

Dicionário sugerido: 

Oxford Pocket- Dicionário bilíngue para brasileiros Oxford – OUP – Oxford 

University (sem CD) (o mesmo do 6º ano ) 

 

 

Matemática 

 

Matemática 7º ano 

Coleção “Eu gosto mais” 

Autor: Marcos Miani 

Editora: IBEP (1ª edição SP 2012) 

 

 

 

Geografia 

 

Geografia em Mapas (o mesmo livro do ano passado) 

Introdução à cartografia 

Autores: Graça Maria Lemos Ferreira Editora: 

Moderna 

ISBN: 9788516095499 

 

 

 

 

Tecnologia 

 

Fermentação à brasileira: explore o universo dos fermentados com receitas e 

ingredientes nacionais.  

Autores: Fernando Goldenstein Carvalhaes  e Leonardo Alves de Andrade  

Editora: Editora Melhoramentos, 2020. ISBN 

978-85-06-08706-0 

 

 

Todas as disciplinas 

 

Escolher um dos seguintes dicionários: 

HOLANDA, Aurélio Buarque de. Minidicionário Aurélio. Editora: Positivo. LUFT, 

Pedro. Minidicionário Luft. São Paulo: Ática. 

 

Livraria indicada: 

Livraria da Vila 

Rua Fradique Coutinho, 915 – telefone: 3814-5811 – www.livrariadavila.com.br 

Shopping Higienópolis: Av. Higienópolis, 618 – telefone: 3660-0230

http://www.livrariadavila.com.br/


 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 - 7º ANO 

Disciplina Material 

 

 

 

Uso para todas as 

disciplinas 

▪ 1 pasta sanfona com 12 divisões para guardar trabalhos e provas (verifique se 

as dimensões da pasta comportam o arquivamento de papel sulfite) 

▪ Monobloco com um saquinho ou pasta L para guardar as folhas 

▪ estojo completo contendo: 2 lápis preto, 1 lápis 2B, 1 lápis 4B, borracha macia, 

caneta de cor azul ou preta, duas canetas marca texto e lápis de cor (caixa 

com 12 unidades); um apontador com depósito 

▪ 1 régua 30 cm 

▪ 1 tesoura sem ponta 

▪ 1 tubo de cola Pritt 

▪ 1 prancheta A4 

▪ Etiquetas autoadesivas para marcar todo o material 
▪ Contact transparente – 80 cm – para encapar caderno de redação 

 

Português 
▪ 1 caderno universitário brochura e capa dura com 96 folhas que será usado 

para redação e será encapado pelo aluno. 
▪ 1 caderno brochura pequeno capa dura de 50 folhas 

Inglês ▪ 1 caderno espiral de 50 folhas (capa dura) 

 

Matemática / 

Geometria 

▪ 1 caderno espiral universitário de capa dura de 96 folhas com malha 

quadriculada 

▪ 1 transferidor 

▪ 1 compasso 

História ▪ 1 caderno grande; 100 folhas 
 

Ciências 
▪ 1 caderno grande de 50 folhas (podem ser reaproveitados) 

▪ 1 caderno grande de desenho 
▪ 1 pasta A4 

Geografia ▪ 1 caderno pequeno de 50 folhas 

Orientação 

Educacional 

▪ 1 caderno espiral pequeno capa dura de 50 folhas (o mesmo do ano 

passado) 

Artes Visuais 
material de uso coletivo: 
▪ será providenciado pela escola que cobrará a taxa referente à aquisição. 

Teatro ▪ 1 caderno pequeno capa dura 48 folhas 

 
 
 

Tecnologia 

▪ 1 caderno pequeno de 100 folhas (pode ser o do 6º ano) 
▪ 100 folhas de papel sulfite A4 
▪ Duas folhas de cartolina. 
▪ Papel cartão ou similar para produzir capas de cadernos artesanais 
▪ 2 agulhas grossas com olho grande (número 1, 13, 4/0 ou equivalente) 
▪ Prendedores de roupa de madeira 
▪ Um rolo de barbante tipo cordonê ou similar, para costurar cadernos artesanais 
▪ Ao longo do ano serão solicitados ingredientes culinários para a execução de 

receitas (farinha, repolho, açúcar, gengibre...) 

 

 

 

Ed. Física 

Material apropriado para prática esportiva: 

• tênis 

• meia 

• shorts (algodão ou moletom) 

• camiseta 

• boné (para dias de sol) 

• elástico para prender o cabelo 
• abrigo esportivo 

Geral 
▪ Agenda (não precisa ser a do Equipe) 

Observações importantes 

Todos os materiais devem ser identificados com nome, número de chamada, série e disciplina. 


