
 
LISTA DE MATERIAL – 2022 

7º ano do Ensino Fundamental 
Colégio Sinodal – São Leopoldo 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
- 1 bloco do Sinodal (obrigatório)  
- 1 caderno (para Língua Portuguesa e Produção Textual) 
- 2 canetas marca-texto de cores diferentes 
 
- Livro: COSTA, Cibele L.; NOGUEIRA, Everaldo; MARCHETTI, Greta et alii. 

Geração Alpha Língua Portuguesa 7. São Paulo: 3ª edição SM, 2019. 
 
Link do site para compra dos livros com 30% de desconto. 
http://www.disal.com.br/sinodalsaoleopoldo 
 
Obs.: A lista de livros a serem lidos durante o ano será entregue aos alunos 
durante o ano letivo. Poderá ser solicitada a compra de um a três livros de 
leitura ao longo do ano. 
 

 

 

MATEMÁTICA 
- Lápis, caneta esferográfica azul ou preta, borracha macia, régua, tesoura, cola, 

compasso, transferidor 
- 4 canetas coloridas (diferentes cores) 
- Caderno universitário (não quadriculado) exclusivo para Matemática (96 folhas) 
- Livro: Coleção Araribá Plus: Matemática. Editores Mara Regina Garcia Gay, 

Willian Raphael Silva. 5. Ed. São Paulo: Editora Moderna, 2018. 
OBS.: Não adotaremos o Caderno de Atividades 

 
TODOS os livros da Editora Moderna poderão ser adquiridos na Plataforma da 
Loja Web família para acesso dos pais/responsáveis, com 25% de desconto. 
Seguem os passos:  
1. Entre na loja Web pelo link de acesso: 
Link de acesso à Loja Web família: https://loja.moderna.com.br/pt-BR/familia 
2. Insira o código PIN. Segue o código PIN (chave de acesso) de seu ano: 
       Ensino Fundamental II - 7º ano NQYQ31 
3. Preencha o cadastro do responsável financeiro. 
4. Inclua o nome do aluno. 
5. Informe endereço e dados para contato. 
6. Confirma a lista de livros. 
7. Escolha a forma de pagamento e finalize a compra. 
8. Agora é só aguardar a entrega do material. 

Contato, em caso de dúvida: 0800 770 7653 

Informamos que, para os pedidos efetuados no mês de dezembro, 
disponibilizamos cupom de desconto adicional de 3%. 
Para utilizá-lo, basta que o pai/responsável insira o código abaixo na etapa do 
pagamento: 
  
Mês % de desconto Cupom 

Dezembro 3% DEZSINODAL 
 

 

http://www.disal.com.br/sinodalsaoleopoldo
https://loja.moderna.com.br/pt-BR/familia


CIÊNCIAS NATURAIS 
- 1 caderno universitário (150 folhas, capa dura), exclusivo para esse componente 

curricular 
- Tesoura, cola, régua, caneta marca-texto, canetinhas coloridas, lápis de cor 
- 1 lupa de mão 
- 1 pasta com 30 saquinhos 
- 30 folhas de desenho tamanho A4 
 
Livro: LOPES, Sônia. Viver Ciências, 7º ano. 1ª edição. São Paulo: Moderna, 

2021 + Caderno de Atividades. 
 

 
 

 
HISTÓRIA 
- 1 caderno. 
- Livro: BOULOUS JUNIOR, Alfredo. História: sociedade e cidadania. 7º ano. 4ª 

edição. São Paulo: FTD, 2018 (de acordo com a nova BNCC). 
Obs.: Não será aceita edição anterior. 

 
Link de acesso ao site para compra do livro on-line: 
ftdcomvoce.com.br 
Código: FTD22RSSIN 
Importante: o site está liberado para compras a partir de 25/01/2022. 
Até 10x sem juros para compras até 31 de janeiro de 2022 
Passo-a-passo para compra no site: 
https://www.youtube.com/watch?v=pCwuH3CNUN4 
 

 

GEOGRAFIA 
- 1 caderno. 
- Livro: DELLORE, Cesar Brumini (ORG). Araribá Plus: Geografia. 7º ano. 5ª 

edição. São Paulo: Moderna, 2018 (de acordo com a nova BNCC). 
Obs.: Não será aceita edição anterior. 
 

 

ARTES VISUAIS 
- 1 bloco de folha A4 Canson – branco ou similar, 140 g/m²            
- 1 bloco de folha A3 Canson –  branco ou similar, 140 g/m²           
- 3 pincéis chatos macios nº 12, 8 e 2 
- 10 folhas de Sulfite 180 g/m2 tamanho  A4  
- 1 pincel redondo macio nº 2 
- régua de 30 cm 
- tintas ACRÍLICAS azul, vermelho, amarelo, preto, branco, vinho 
- 1 lápis HB, 1 lápis 2B, 1 lápis 4B e 1 lápis   6B 
- lápis de cor, giz pastel oleoso e 1 conjunto de canetas hidrocor 
- 1 caixa de carvão vegetal para desenho 
- tesoura, cola branca líquida, borracha e apontador 
- 1 pasta tamanho A3 com plásticos 
- 1 pasta simples A4 com elástico  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pCwuH3CNUN4


- caneta hidrocor preta 0,5 mm ou 0,7 mm qualquer marca  
-  1 pano para limpeza de materiais 
- 1 cx. adequada p/guardar materiais, com identificação do aluno (tamanho: caixa 

de sapatos) 
- potinhos com tampa para guardar tintas 
 
Obs.: Reaproveitar os materiais dos anos anteriores. Identificar todos os 
materiais. 

MÚSICA 
- 1 pasta A4 com 30 plásticos (pode ser a do ano anterior)  
 

 

LÍNGUA INGLESA 
- 1 caderno 

- Livro: 

Nivel A Plus: WETZ, Ben & COWPER, Anna. Scope 2. Ed. Oxford.   

Nível A: SOARS, Liz & John, HANCOCK, Paul. HEADWAY PRE-
INTERMEDIATE PART B. (Units-7-12). 5th Edition. Ed. Oxford. 

Nível B: BOWEN & DELANEY, LINK IT 2. Ed. Oxford. 
 
Leituras obrigatórias para Nível A Plus: 
The Elephant Man - Stage 1. Ed. Oxford. 
The Wizard of Oz. Oxford Bookworms Library Stage 1. Ed. Oxford. 
 
Leituras obrigatórias para Níveis A e B: 
The Adventures of Tom Sawyer - Oxford Bookworms Library Stage 1. Ed. 
Oxford. 
The Selfish Giant – Dominoes Quick Starter. Ed. Oxford. 

 
Sugestão de dicionários (compra optativa de 1 dicionário): 
Longman Dicionário Escolar Inglês/Português, Português/Inglês Para Estudantes 

Brasileiros – CD Rom – Ed. Longman. 
Dicionário Oxford Para Estudantes Brasileiros Inglês/Português, Português/Inglês 

– Ed. Oxford. 
The Landmark Dictionary para Estudantes Brasileiros Inglês/Português, 

Português/Inglês – Ed. Richmond. 
 
Obs.: Sugerimos que a compra do material de Língua Inglesa seja feita somente 

após o início das aulas, quando será feito o nivelamento dos alunos. 

 

 
 

LÍNGUA ALEMÃ 
- 1 caderno (pode ser o mesmo do ano anterior) 

- 1 livro didático: 

Nível A: SWERLOWA, Olga. Die Deutschprofis A2.2. Kurs- und Übungsbuch mit 
Audios und Clips online. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH, 2016. ISBN: 
978-3-12-676501-5 
Link: https://www.bahnhofdidatica.com.br/die-deutschprofis-a2-2-kurs-und-
ubungsbuch-mit-audios-und-clips-online 
Valor: R$ 136,00 

Nível B e C: SWERLOWA, Olga. Die Deutschprofis A2.1. Kurs- und 
Übungsbuch mit Audios und Clips online. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH, 
2016. ISBN: 9783126765008 (Livro adquirido em 2021) 
Link: https://www.bahnhofdidatica.com.br/die-deutschprofis-a2-1-kurs-und-
ubungsbuch-mit-audios-und-clips-online 
Valor: R$ 136,00 

 

 

 
 
 

https://www.bahnhofdidatica.com.br/die-deutschprofis-a2-2-kurs-und-
https://www.bahnhofdidatica.com.br/die-deutschprofis-a2-1-kurs-und-


Livro literário 

Nível A e B: Die Sommerferien (9783126051125)  
Link: https://www.bahnhofdidatica.com.br/leicht-logisch-die-sommerferien-mit-
audio-cd 
Valor: = R$ 53,00 

Nível C: Ein Sommer mit Überraschungen (9783126749404)  
Link: https://www.bahnhofdidatica.com.br/produto/leicht-klasse-a1-ein-sommer-
mit-uberraschungen.html 
Valor = R$ 53,00 

Orientações:  
- Não vender o livro do ano anterior, pois ainda será utilizado no ano letivo de 

2022. 
- Livro a ser adquirido com Bahnhof Didática: 

Código do cupom de desconto de 20%: ZLNCCL2B2 
O livro poderá ser adquirido a partir do dia 24.01.2022 até o dia 06.03.2022.  
A entrega do livro ocorrerá na segunda quinzena de março no Colégio Sinodal. 
No campo “cadastro”, preencher com o endereço pessoal para emissão da nota 
fiscal. 
No campo “referência de endereço”, colocar o nome completo e o ano escolar 
do aluno em 2022 para facilitar a distribuição na escola. Entrega será gratuita. 
Site: https://www.bahnhofdidatica.com.br/ 
E-mail: loja@bahnhofdidatica.com.br 
Telefone/Whatsapp: (11) 4330-4224 / (11) 4941-1478 / (11) 97220-4224  

 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
- É obrigatório o uso do uniforme completo, específico para as aulas de Ed. Física. 
- Tênis adequado para a prática de atividade física. 
- Kit higiene (toalha, desodorante e camiseta seca). 

Modelos femininos:                           Modelos masculinos: 
Camiseta    Camiseta 
Legging suplex                                  Bermuda microtel 
Bermuda suplex                                      Moletom 
Moletom    Agasalho 
Agasalho     
Camisetas de turmas, equipes, oficinas ou outras alusivas a atividades do 
colégio poderão ser usadas somente em dias de aulas de Ed. Física. 

 

 

 
COMPONENTES OPTATIVOS OU OFICINAS 
O material será solicitado no início do ano. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

1) Em função da facilidade de compras via internet, no ano de 2022, NÃO haverá Feira de Livros 
Novos no Colégio Sinodal. Somente os livros de L. Inglesa, por serem importados, serão vendidos na 
escola. Os livros de L. Alemã deverão ser adquiridos diretamente pela família, conforme indicado na 
lista. 

2) O aluno poderá aproveitar os materiais de anos anteriores se não estiverem totalmente utilizados. 
Todo material deve ser identificado para possível restituição em caso de extravio.  

3) Uniforme: uso obrigatório até a 3ª série do Ensino Médio. O aluno deverá vir à escola identificado com 
o uniforme completo. Onde adquirir: na guarita da escola (Av. Dr. Mário Sperb, 874) e na DC 
Uniformes (R. São Caetano, 364, Centro, São Leopoldo). 

4) Adquira os livros solicitados para Língua Alemã e Língua Inglesa SOMENTE após a confirmação do 
nível que o aluno frequentará, a ser feita durante a primeira semana de aula. 

 
 

https://www.bahnhofdidatica.com.br/leicht-logisch-die-sommerferien-mit-
https://www.bahnhofdidatica.com.br/produto/leicht-klasse-a1-ein-sommer-
https://www.bahnhofdidatica.com.br/
mailto:loja@bahnhofdidatica.com.br

