Lista de livros e materiais – 2018 - 7º ano
www.institutosagradafamilia.org.br

Fone: 4422-4430
Nossa lista de materiais e uniformes se encontram no
Bazar e Papelaria “Arte e Saber” (em frente ao ISF) Tel: 4425-8596

LIVROS DIDÁTICOS:
Português – Projeto Araribá Plus 7 com caderno de atividades - 4ª edição – Editora Moderna
Matemática - Projeto Araribá Plus 7 com caderno de atividades – 4ª edição - Editora Moderna
Geografia – Projeto Araribá Plus 7 – 4ª. edição - Editora Moderna
Atlas Geográfico Saraiva – Vera Caldini e Leda Isola – 4ª edição – Editora Saraiva (adotado no 6º ano)
História - Projeto Araribá Plus 7 – 4ª. edição – Editora Moderna
Ciências - Projeto Araribá Plus 7 – 4ª. edição - Editora Moderna
Educação Religiosa – Descobrindo Novos Caminhos – 7º ano – Editora FTD
Inglês - Uncover 1 Combo B – Ben Goldstein, Ceri Jones – Student’s Book & Workbook, Unit 6-10 – Includes Video Worksheets -Ed.
Cambridge
Espanhol - Ventana – al español – volume 2 – 2ª. edição - com CD-ROM Autoras: Adriana Pedro de Almeida e Roberta Amendola - Editora
Santillana
Obs. Não será adotado livro de Arte
01 Dicionário da Língua Portuguesa (de acordo com a nova ortografia)

LIVRO PARADIDÁTICO:
1º Bimestre A morte tem sete herdeiros – Stella Carr – Ed. Moderna
Os livros paradidáticos que serão lidos a partir do 2º bimestre serão divulgados em março de 2018
MATERIAIS DE USO PESSOAL:
01 agenda escolar personalizada da Rede Beneditina
06 cadernos universitários com espiral 100 folhas
01 caneta esferográfica de cada cor: azul, vermelha, verde e preta
01 lapiseira ou lápis preto
01 borracha branca
01 régua de 30 cm
01 transferidor
01 compasso
01 caneta marca texto (qualquer cor)
01 caixa de lápis de cor (24 cores) de preferência aquarelável
01 conjunto de canetinhas hidrográficas – 12 cores
01 tesoura sem ponta
01 cola (bastão) – 40g (preferência cola Pritt)
01 cola líquida – 90 g
01 pasta de polipropileno transparente com elástico
01 calculadora simples
01 lápis preto 2B (para a aula de Arte)
01 lápis preto 6B (para a aula de Arte)

01 pincel nº 14 série 815 (para a aula de Arte)
01 pincel nº 04 série 815 (para a aula de Arte)
01 pincel n° 0 – redondo (para a aula de Arte)
01 grampo Romeu e Julieta (para a pasta de Arte)
03 metros de contact transparente (para encapar a pasta de Arte)
01 avental com manga comprida (obrigatório por lei) – para as aulas de laboratório de Ciências
Obs: O material citado acima ficará com o aluno, mas deverá estar identificado e precisará ser reposto, caso termine antes do final
do ano.
Eventualmente, poderão ser solicitados materiais complementares.

MATERIAIS DE USO COLETIVO: (estes materiais deverão ser entregues no 1° dia de aula)
600 folhas de sulfite branco A4
100 folhas de sulfite colorido (marfim ou creme)
05 folhas cartolina branca
05 folhas de papel quadriculado de 0,5 cm
MATERIAIS DE ARTE : (estes materiais deverão ser entregues no 1° dia de aula)
01 bloco de papel de Desenho – Canson – tamanho A3 na cor branca
03 fls de papel cartão verde
02 fls de papel color set amarelo
01 régua de 40 cm (com nome e ano)
01 caneta permanente preta de ponta média
01 durex largo
02 pcts de lantejoulas
01 pcte glíter amarelo
01 pcte glíter vermelho
05 fls de papel vegetal tamanho A 3
02 potes de tinta acrílica preta 37ml
Obs.: Durante o ano a professora de Arte pedirá alguns materiais para complementar esta lista, pois necessitam de orientação para comprálos.
Observações importantes:
Os livros devem ser etiquetados na frente, com o nome completo do aluno.
Os livros depois de etiquetados devem ser encapados com plástico transparente ou contact transparente.
O aluno deverá trazer a agenda escolar diariamente, para que sejam feitas anotações e comunicações em geral.
As peças do uniforme devem vir marcadas com o nome completo do aluno.
INÍCIO DAS AULAS
Ensino Fundamental II e Ensino Médio
Dia: 25/01/2018 - Horário: 7 horas
www.institutosagradafamilia.org.br
Fone: (11) 4422-4430

