
 

 

 

LISTA DE MATERIAL 2022 – 7º ANO 

 

✓ Não trazer o material no 1º dia de aula. Neste dia, apenas o penal e caderno para anotações. 

  

✓ Material comum a todas as disciplinas e em quantidade suficiente para o ano todo: apontador, 
borracha, caneta marca-texto, canetas esferográficas preta ou azul e verde, cola em bastão, 
lápis/lapiseira e grafite, lápis de cor, régua e tesoura sem ponta, post-it em tamanhos variados, pasta 
sanfonada de plástico tamanho A4 com 12 divisórias (organizadas uma para cada disciplina e para cada 
núcleo), pen drive. 

  

✓ Cadernos, pastas e livros etiquetados e encapados. Evitar cadernos de capa dura, pois são mais 
pesados. 

 

PORTUGUÊS: 

✓ 2 cadernos universitários de 96 folhas, não picotadas. (Etiquetar: nome completo/turma/número/ 

disciplina). 

✓ Serão adotados 3 Livros de literatura para o ano de 2023 

✓ Para o 1° trimestre – As Memórias de Eugênia - Marcos Bagno – Editora Positivo - ISBN: 

9788538548744 

✓ Para o 2º trimestre - Histórias divertidas – Editora Ática – ISBN: 9788508143610 

✓ Para o 3º trimestre – MOMO e o Senhor do Tempo – Editora Martins Fontes (ISBN 978-85-7827-578-5). 

 

✓ Sugestão de leitura (compra facultativa, apenas para os estudantes e famílias que desejam ampliar o 

repertório de leitura da literatura): 

✓ 1. Aquela água toda – João A. Carrascozza – editora Cosacnaify 

✓ 2. Aprendiz de inventor – João Carrascoza – editora ática 

✓ 3. A volta ao mundo em 80 dias / Vinte mil léguas submarinas – coleção clássicos (almanaque) editora FTD 

✓ 4. Memórias de um aprendiz de escritor. Moacyr Scliar – Companhia Editora Nacional 

✓ 5. O menino do pijama listrado – John Boyne – Cia das letras 

✓ 6. Extraordinário – R.J.Palacio – tradução Raquel Agavino – Intrínseca 

✓ 7. Um anarquista no sótão – Ivan Jaf  



 
 

 

✓ 8. Tudo depende de como você vê as coisas – Norton Juster – Cia das letras 

✓ 9. Joaquim e Maria e a estátua de Machado de Assis – Luciana Sandroni – Companhia das letrinhas 

✓ 10. Amigos secretos – Ana Maria Machado – editora ática 

✓ 11. Coleção Entre linhas – atual editora – (diversas histórias / diversos autores) 

✓ 12. O Castelo encantado – E. Nesbit – autêntica 

✓ 13. Os meninos da rua Paulo – Ferenc Molnár – Cosac Naify 

✓ 14. Literatura em quadrinhos – clássicos – escala educacional  

✓ 15. Um conto de Natal – Clássicos da literatura em quadrinhos - Charles Dickens – L&PM editores 

✓ Obs.: Serão utilizados outros livros da Biblioteca de Sala para as aulas de leitura e interpretação de textos. 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO: 

1 Caderno universitário 96 folhas.  

 

MATEMÁTICA: 

Livro: 

Projeto Araribá PLUS – Matemática – 7° ano - 5ª Edição. Editora: Moderna. Editores Responsáveis: Mara Regina 

Garcia Gay e Willian Raphael Silva. ISBN: 9788516112653. 

2 cadernos universitários quadriculados de 96 folhas. 

1 transferidor. 

1 compasso. 

1 régua de acrílico 20 cm ou 15 cm (que caiba no penal). 

1 tesoura. 

1 cola bastão. 

Lápis HB ou lapiseira com grafite HB. 

HISTÓRIA: 

Link da Plataforma de compra – Compartilha EF2  
 
https://payment.modernacompartilha.com.br/br/comp/version2/inicio 

OBSERVAÇÃO: LINK VÁLIDO PARA COMPRA EM DATA A SER DIVULGADA BREVEMENTE.   

https://payment.modernacompartilha.com.br/br/comp/version2/inicio


 
 

 

1 caderno universitário de 96 folhas. 

GEOGRAFIA: 

Livro para compra nas livrarias: 

ALVES, Andressa. BOLIGIAN, Levon. Geo 7: território, região e espaço brasileiro. 1ª Ed. São Paulo: Editora do 

Brasil, 2021. ISBN: 978655817324-5 

LINK PARA COMPRA VIA E-COMMERCE (COM DESCONTO): 

https://lojavirtual.editoradobrasil.com.br/convenios  

Inserir código promocional: 

333B421    

Selecionar o livro e inserir os dados para compra. 

Quaisquer dúvidas, ligar no fone:  

WhatsApp da Editora do Brasil:  

(11) 993295316 

 
 

 1 Caderno de 96 folhas. 

 

CIÊNCIAS: 

Link da Plataforma de compra – Compartilha EF2  
 
https://payment.modernacompartilha.com.br/br/comp/version2/inicio 
 

OBSERVAÇÃO: LINK VÁLIDO PARA COMPRA EM DATA A SER DIVULGADA BREVEMENTE.   

1 caderno universitário de 96 folhas. 

Obs.: Ao longo do ano poderá ser solicitada a compra de um livro paradidático para o trabalho com a 

disciplina/núcleo.  
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INGLÊS  

Link da Plataforma de compra – Richmond Solution  

 

https://payment.richmondsolution.com.br/br/rich/version2/inicio 

OBSERVAÇÃO: LINK VÁLIDO PARA COMPRA EM DATA A SER DIVULGADA BREVEMENTE.   

**Material exclusivo, indisponível para compra nos canais comuns de venda.  

*** O material não será reutilizável de um ano para o outro, pois  além dos livros físicos  tem a utilização da 

plataforma digital que é liberada  após a compra ( ambos fazem parte  do mesmo pacote).  

As famílias novas que efetuaram a matrícula para 2023, caso tenham problemas com a plataforma de compras, 

por favor entrar em contato via e-mail: rosicleam@colegiomedianeira.g12.br 

1 dicionário de Inglês (sugestão: Dicionário Oxford Escolar - Para Estudantes Brasileiros de Inglês. Editora:  Oxford; 

qualquer edição). 

1 caderno universitário espiral (96 folhas). 

Poderá ser solicitado papel colorido tamanho A4 ou A3 (color set, creative paper etc.) durante o ano letivo.  

EDUCAÇÃO FÍSICA: 

1 caderno universitário de uma matéria – 48 folhas para estudantes novos . Para os demais,  pode ser utilizado o 

caderno do 6º ano. 

ENSINO RELIGIOSO: 

1 caderno universitário de 96 folhas.  Pode ser utilizado o mesmo do 6º ano. 

ARTE : 

1 bloco de papel para desenho, tipo canson, A4 – 140 gramas; 

1 caixa de lápis de cor – 12 cores; 

1 lápis grafite 2B; 

1 lápis grafite 6B; 

1 jogo de caneta hidrocor; 

1 caderno grande BROCHURA (capa LISA), 96 folhas (PODE SER UTILIZADO DO ANO ANTERIOR); 

1 régua de 30 cm; 

1 borracha branca; 

 

https://payment.richmondsolution.com.br/br/rich/version2/inicio
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1 tesoura; 

1 pincel macio para aquarela; 

1 pincel para guache; 

Canetas coloridas; 

1 canetinha permanente preta; 

1 tubo de cola branca líquida; 

1 paleta de tinta aquarela. 

Obs.: No decorrer do ano poderão ser pedidos alguns materiais e livro para leitura complementar. 

 


