
 

                     

 

 
 

Todos os materiais devem ser identificados com nome completo do aluno e turma. 
 

Material obrigatório para todos 
os Componentes Curriculares 

 Bloco do Sinodal (adquirir na secretaria do Colégio) 

 

Linguagens 

Material 

Língua Portuguesa e 
Produção Textual 

 1 caderno grande exclusivo para o 

Componente Curricular, 200 

folhas; 

 1 pasta A4 com 50 plásticos 

exclusiva para o Componente 

Curricular; 

 2 canetas marca-texto de cores 

diferentes. 

A lista de livros a serem lidos será entregue 
aos alunos durante o ano letivo. Três 
desses livros serão leitura obrigatória, de 
modo que se recomenda sua aquisição. 

 Livro: COSTA, Cibele 

Lopresti. Geração alpha 

língua portuguesa: ensino 

fundamental: anos finais: 

7º ano / Cibele Lopresti 

Costa, Everaldo Nogueira, 

Greta Marchetti; 

organizadora SM Educação; 

obra coletiva, desenvolvida 

e produzida por SM Educação; editora 

responsável Andressa Munique Paiva. – 

3. Ed – São Paulo: Edições SM, 2019. 

Língua Inglesa  1 caderno ou fichário. 
 

 Os alunos deverão adquirir o livro 
somente após o resultado do nível 
em que estudarão em 2022. 
 

 Será solicitada a compra de um 
livro de leitura obrigatória ao 
longo do ano. É necessário que o 
aluno tenha o seu próprio 
material, devido a trabalhos e 
exercícios de vocabulário e 
interpretação textual. Cópia de 
livro não será permitida. O 
material estará disponível para 

Livro Nível A: 
 Será concluído o 

livro adquirido em 2021: 

WETZ, Bem; HALLIWELL, 

Helen. Scope 1 – 

Student’s Book. Oxford: 

OUP, 2014.  

 1 dicionário 

(sugestão: Dicionário 

Oxford para Estudantes 

Brasileiros 

Inglês/Português, Português/Inglês – 

Editora Oxford). 
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venda na escola assim que 
solicitado. 
 

O livro didático de Inglês deve ser adquirido 
novo, uma vez que é um livro consumível 
(os alunos escrevem informações 
importantes e respostas dos exercícios no 
próprio livro). Por esse mesmo motivo, não 
é possível revendê-lo.  

Livro Nível B: 
 BOWEN, 

Phillippa; DELANEY, 

Deniz. Link it! 3. Student 

Book & Workbook. 

Oxford: OUP, 2019. 

O livro utilizado em 2021 
(Link It! 2) será finalizado 
no 1º trimestre de 2022. 
O livro Link It! 3 será 
utilizado a partir do 2º 

trimestre. 
 1 dicionário (sugestão: Dicionário Oxford 

para Estudantes Brasileiros 
Inglês/Português, Português/Inglês – 
Editora Oxford). 

Arte – Artes Visuais  1 pasta tamanho A3 com 20 plásticos; 

 1 pacote de papel colorido – tamanho A4 (cores fortes); 

 1 bloco de papel Canson – tamanho A4; 

 1 bloco de papel Canson – tamanho A3; 

 1 lápis HB; 

 1 lápis 2B; 

 1 lápis 4B; 

 1 lápis 6B; 

 Tesoura; 

 Cola branca líquida; 

 Borracha; 

 Apontador; 

 1 caixa de carvão vegetal para desenho; 

 1 caixa de lápis de cor; 

 1 conjunto de canetas hidrocores; 

 1 caixa de giz pastel oleoso; 

 Vidrinhos vazios, sem rótulos, para guardar misturas de tintas (mínimo 3); 

 Régua 30cm; 

 Pincéis chatos macios (nºs 0, 8 e 12); 

 1 caneta ponta fina (0,7mm) preta permanente; 

 1 pasta pequena com elástico, identificada; 

 Pano para secar pincéis; 

 Tintas escolares plásticas ou acrílicas nas cores vermelho, preto, branco, azul, amarelo 
e vinho; 

 2 revistas ou mais para recorte; 

 1 caixa adequada para guardar materiais (sugestão: caixa de sapato). 
Os materiais do ano anterior podem ser reaproveitados. 

Arte - Música  1 caderno de música grande pautado (o do ano anterior poderá ser utilizado se estiver 

em bom estado); 

 Pasta com plásticos. 

Educação Física É obrigatório o uso do uniforme completo, específico para as aulas de Educação Física, 
conforme agenda escolar 2022 (Manual de Pais e Alunos).  

 Modelos Femininos: camiseta, legging suplex, bermuda suplex, moletom, agasalho.  

 Modelos Masculinos: camiseta, bermuda malha colegial, bermuda microtel, moletom, 
agasalho.  

 É necessário utilizar tênis adequado para a prática esportiva.  

 Trazer kit higiene: toalha de rosto, desodorante e camiseta seca. 



Camisetas de turma, equipes, oficinas ou outras alusivas a atividades do colégio poderão ser 
usadas somente em dias de aulas de Educação Física. Não será permitido o uso de peças que 
não integram o uniforme da escola (por exemplo, legging preta e outras bermudas/calções). 

Tecnologia e 
Estratégia 

 1 pen drive (identificado com nome e turma). 

 

Ciências Humanas 

Material 

História  1 caderno universitário, 96 folhas; 

 1 caneta marca-texto. 

Leitura complementar poderá ser 
solicitada ao longo do ano. 

 Livro: BOULOS Júnior, 

Alfredo. História, 

sociedade & cidadania: 7º 

ano: ensino fundamental: 

anos finais / Alfredo Boulos 

Júnior. – 4. Ed. – São Paulo: 

FTD, 2018. 

 

Geografia  1 caderno universitário, 96 folhas;  

 1 caneta marca-texto. 

 
Leitura complementar poderá ser 
solicitada ao longo do ano. 

 Livro: Araribá 

Plus: geografia 7 / 

organizadora Editora 

Moderna; obra coletiva 

concebida, 

desenvolvida e 

produzida pela editora 

Moderna; editor 

executivo Cesar Brumini 

Dellore. – 5. Ed. – São Paulo: Moderna, 

2018. 

 

Matemática 

Material 

Matemática  Régua; 

 Tesoura; 

 Cola;  

 Lápis de cor; 

 Transferidor; 

 Compasso escolar; 

 4 canetas de cores diferentes 

(para esquemas no caderno); 

 1 caderno universitário exclusivo 

para o Componente Curricular, 

mínimo 96 folhas; 

 1 pasta A4 simples. 

 Livro: Araribá 

Plus - Matemática - 

7°ano. 5ª edição. 

Editora Moderna, 2018. 

 

 

 

 

 



Ciências da Natureza 

Material 

Ciências da 
Natureza 

 1 caderno universitário exclusivo 

para o Componente Curricular, 96 

folhas; 

 Tesoura; 

 Cola;  

 Lápis de cor; 

 Canetas azul e preta. 

Serão solicitados alguns materiais para as 
aulas práticas ao longo do ano. 

 Livro: Araribá 

Plus: ciências naturais 

7 / obra coletiva 

concebida, 

desenvolvida e 

produzida pela Editora 

Moderna; editoras 

executivas Maíra Rosa 

Carnevalle, Rita 

Bröckelmann. – 5. Ed. – 

São Paulo: Moderna, 2018. 

 

Observações Gerais: 

 

 FEIRA DO LIVRO DIDÁTICO USADO – 18 de fevereiro, das 13h30min às 15h30min. É necessário observar os 

títulos e edições que serão usados em 2022. Observar quais livros não podem ser reutilizados/revendidos. A 

responsabilidade de compra e venda é de cada aluno / família. A escola disponibilizará o espaço. 

 Não é permitido fazer cópia de livros.  

 Os cadernos do ano anterior poderão ser utilizados se estiverem em bom estado.  

 Todo o material escolar e os uniformes devem ser identificados com nome completo e turma.  

 O aluno deverá vir ao Colégio com o uniforme completo. Ele pode ser adquirido nos seguintes locais: 

 BN Company - Av. Brasil, 718, sala 105, Centro – Portão. Telefone 3562 5307; 

 DC Uniformes - Rua São Caetano, 364, Centro – São Leopoldo. Telefone 3589 7200. 

Sobre a compra dos livros didáticos  

 
A aquisição dos livros didáticos necessários para o ano letivo é de responsabilidade da família e o local/a forma de 
compra é de livre escolha.  
A escola, com o intuito de facilitar o processo, principalmente da compra dos livros importados, faz as seguintes 
sugestões:  

 Livros de Inglês e Espanhol: Jair - (54) 991254050 (WhatsApp) bookshop@bookshoplivros.com  
 Livros em geral: Dilva – (51) 997079323 (WhatsApp)  livrariadslivros@yahoo.com.br  

A compra de livros com os livreiros acima deve ser realizada diretamente com eles. A escola disponibilizará um espaço 
para essa compra/venda em fevereiro, com data ainda a ser divulgada.  
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