
LISTA DE MATERIAIS - SÉTIMOS ANOS - 2023

Disciplina Materiais

Artes / Música -1 bloco de papel encorpado para pintura 200g A3;
- 1 pote de tinta guache branca (250 ml);
-Esponja multiuso dupla face (para uso nas aulas de pintura)

Educação Física Não há material a ser adquirido pelo aluno

Ciências 1 Caderno 96 folhas, 1 Pasta catálogo com 50 plásticos, 1 Jaleco
branco para aulas práticas, 1kg de argila escolar de qualquer cor

Francês APENAS PARA O 7A: Livro: Le nouveau Pixel 1+ Caderno de
Exercícios (Editora: Clé International), caderno SEPARADO, com pauta
( podendo ser o mesmo de 2022 seria ótimo!)

Para os sétimos anos B e C: 1 caderno pautado de 96 folhas (ou
separar até duas matérias em cadernos maiores)

Geografia 1 caderno pautado individual com 96 folhas.
Geoatlas - Maria Elena Simielli. (A edição mais recente possível. Para
aqueles/as que adquiriram no 6º ano, não precisam adquirir o mais
recente).

História MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA AS AULAS DE HISTÓRIA
* 1 caderno pautado individual com 96 folhas.
* 1 livro (os estudantes de cada turma comprarão um livro próprio e as
3 obras vão circular entre as três turmas ao longo do ano):
Estudantes da Turma A irão comprar o livro: Dom Quixote - Miguel
de Cervantes. Adaptação de José Angeli. Coleção Reencontro Infantil,
Editora Scipione.
Estudantes da Turma B irão comprar o livro: A Idade Média Passo a
Passo. Autor: Vincent Carpentier. Editora Claro Enigma, 2012.
Estudantes da Turma C irão comprar o livro: Uma amizade
(im)possível. As aventuras de Pedro e Aukê no Brasil colonial. Autora:
Lilia Moritz Schwarcz. Editora Companhia das Letras. Se possível,
comprar a edição revista e atualizada. Se não for possível, pode ser a
edição antiga.
Serão fornecidos links do site da Amazon para que os responsáveis
possam conhecer os livros e se certificar de que comprarão o livro
correto. Esses links são apenas para essa conferência. Cada família
decidirá onde e como comprar o livro para seu/sua estudante.
* Além desses materiais, será elaborada pela professora uma apostila
extra com atividades e textos complementares, que serão usados em
sala de aula e em casa, para tarefas. Em fevereiro, quando as aulas
começarem, a apostila será apresentada na reunião de pais, o valor
será comunicado e os responsáveis terão até o início do mês de março
para providenciar uma cópia para seus filhos e filhas.
MATERIAIS GERAIS QUE SÃO MUITO IMPORTANTES PARA AS
AULAS DE HISTÓRIA:
* 1 marca texto de qualquer cor
* 1 caneta azul ou preta



* 1 lápis ou lapiseira
* 1 borracha
* 1 cola
* 1 tesoura
* lápis de cor (pelo menos 4 cores diferentes)
* 1 régua

Inglês 1 caderno pautado de 96 folhas. Lápis de cor. Caneta azul ou preta.  1
marca-texto. Lápis de escrever. Borracha. Tesoura. Cola.

Matemática 1 caderno 96 folhas

Português 1 caderno 96 folhas - outros materiais serão solicitados posteriormente.

Coordenação 1 caderno pequeno pautado para recados.

Link de referência do livro de História pedido para cada turma:

livro Dom Quixote

https://www.amazon.com.br/Dom-Quixote-Cole%C3%A7%C3%A3o-Reencontro-Infantil/dp/8
526282107/ref=asc_df_8526282107/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=37968
5954139&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15725527845995791626&hvpone=&hvptwo=&hvqmt
=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001575&hvtargid=pla-387924977168&psc=1

livro A Idade Média Passo a Passo

https://www.amazon.com.br/s?k=a+idade+m%C3%A9dia+passo+a+passo&i=stripbooks&__
mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1C4ANR3V5R1EF&spre
fix=a+idade+m%C3%A9dia+passo+a+passo%2Cstripbooks%2C233&ref=nb_sb_noss_1

Uma amizade (im)possível

https://www.amazon.com.br/s?k=uma+amizade+%28im%29poss%C3%ADvel&rh=n%3A145
67844011&__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_nos
s
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