
 
 
 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  
PASSOS, Daniela Oliveira 
CONVERGÊNCIAS PORTUGUÊS – 7º ANO 
Editora: SM 
ISBN: 978-85-418-1590-1 ANO: 2016 
 
SUGESTÂO: PASCHOALIN, Maria Aparecida; 
SPADOTO, Neusa Teresinha MINIGRAMÁTICA 
Editora: FTD 
ISBN: 9788532299994 
 
PRODUÇÃO TEXTUAL 
01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, 
para organizar as produções textuais. 
 
PROJETO LITERÁRIO 
01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, 
para organizar as Fichas Literárias. 
 
Valor de R$40,00, pago na tesouraria do colégio, 
como adesão ao Projeto Literário, que 
proporciona a leitura de um livro semanalmente. 
 
MATEMÁTICA 
MARQUES, Cláudio; SILVEIRA, Ênio 
MATEMÁTICA – COMPREENSÃO E PRÁTICA - 
7º ano 
Editora: Moderna / ISBN: 9788516107949 
 
HISTÓRIA 
BOULOS, Alfredo Junior 
HISTÓRIA, SOCIEDADE E CIDADANIA - 7º 
ANO 
Editora: FTD 
ISBN: 9788520003695 
 
GEOGRAFIA  
SAMPAIO, Fernando dos Santos 
GEOGRAFIA – GERAÇÃO ALPHA - 7º ANO 
Editora: SM 
ISBN: 9788541817875 
 
CIÊNCIAS  
GOWDAK, Demétrio. 
MARTINS, Eduardo. 
CIÊNCIAS – Novo Pensar -  
7º ano 
Editora: FTD 
ISBN: 9788596009720 
 
 
 

  
ENSINO RELIGIOSO  
CARVALHO, Heloisa Silva;  
DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO – 7º ANO 
ISBN: 978859601652-0 
Editora: FTD 
 
INGLÊS 
ENGLISH PLUS 1 2ED COL ABEL 6 E 7 ANO 
PK 
Editora: Oxford. 
ISBN: 9780994386434 
 
01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, 
para organizar as atividades. 
 
ARTE 
• 1 bloco de papel para desenho A3 (branco). 
• 1 pacote de folhas Color Set ou similar. 
• 1 lápis 2B. 
• 1 pincel n° 2 e nº 6. 
• 1 toalha de mão ou pano de limpeza para usar 
com os pincéis. 
• 1 conjunto de tinta guache (cores primárias, 
preto e branco). 
• 1 caneta hidrográfica fina preta. 
• 2 prendedores de papel tamanho médio. 
• 1 pasta catálogo ou maleta A3. 
• 1 caderno peq. 48 fls. 
• 1 bloco de desenho, tamanho A4, papel com 
gramatura de 200g. 
• 1 cola bastão. 
• 1 tela para pintura em algodão - 35X27 cm. 
• 1 blusa de malha adulto, tamanho P, para ser 
utilizada nas aulas de Artes. 
• 1 pincel formato chato, n° 8. 
• 1 pacote de papel de bala rococó/caracol. 
• 2 potes com 30g de tinta acrílica, sendo 01 azul 
e 01 verde. 
• 1 camisa com mangas curtas, de algodão, cor 
branca, tamanho do(a) estudante, que será 
confeccionada nas aulas de Artes, para o 
uniforme da Abelíada (Jogos Olímpicos Internos). 
 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
OUTROS MATERIAIS 

• Cadernos (mínimo de 100 folhas para cada 
disciplina). 
• 1 pasta catálogo A4 AMARELA com 30 
plásticos para Matemática. 
• Caneta azul e vermelha, lapiseira, borracha, 
apontador, liquid paper. 
• 1 compasso, 1 transferidor, 1 par de 
esquadros. 

• 1 tesoura sem ponta (gravar nome e sobrenome). 
• 1 régua 30 cm. 
• 1 cola transparente. 
• 1 conjunto de lápis de cor. 
• 1 conjunto de hidrocor. 

 
IMPORTANTE: Todo o material do aluno deve 
ser identificado com nome, ano de 
escolaridade e turma. 
 
Para compras SM Direto acesse o portal por meio 
do link: https://www.smdireto.com.br e inclua o 
Voucher do ano de escolaridade: 
Voucher SM Direto: 7º Ano do Fundamental 2 - 
41007F25 
 

 

 

https://www.smdireto.com.br/
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