
             
 
 
1 Ipad para uso didático 
 
Sugestão: 

• Ipad 4 ou superior 

• Ipad mini retina ou superior               

 LIVROS DIDÁTICOS 
 

Língua Portuguesa 

  
Araribá Plus – Português 7 
 
Editora Moderna – 5ª edição 
 
ISBN: 978-85-16-11176-2 
(Verificar se já adquiriu este livro com a escola). 

 Gramática - Texto, Reflexão e Uso - Volume Único (será usado até o 
9º ano) 
 
Autores: William Cereja / Thereza Cochar 

 
ISBN: 9788557690097 
(Verificar se já adquiriu este livro com a escola). 

Matemática 

  
Projeto Teláris Matemática – 7º ano 
 
Editora: Ática 
 
Autor: Luiz Roberto Dante 
 
ISBN: 9788508193202 
(Verificar se já adquiriu este livro com a escola). 

  
Projeto Teláris Matemática – 7º ano – CADERNO DE ATIVIDADES 
 
Editora: Ática 
 
Autor: Luiz Roberto Dante 
 
ISBN: 978 85 08 172719 
(Verificar se já adquiriu este livro com a escola). 

 
Lista de material 2019 - 7° ANO 

 

http://www.relativa.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Editora&PalavraChave=Atual%20%28Grupo%20Saraiva%29&Ordenado=MaisVendido


História 
  

Araribá Plus – História 7 
 
Editora Moderna – 5ª edição 
 
ISBN: 978-85-16-11198-4 

 
(Verificar se já adquiriu este livro com a escola). 

Geografia 
  

Araribá Plus – Geografia 7 
 
Editora Moderna – 5ª edição 
 
ISBN: 978-85-16-11214-1 
 
(Verificar se já adquiriu este livro com a escola). 

Ciências 
  

Araribá Plus – Ciências 7 
 
Editora Moderna – 5ª edição 
 
ISBN: 978-85-16-11239-4 
 
(Verificar se já adquiriu este livro com a escola). 

Espanhol 
  

Ventana al Español 2 
 
 
Editora: Santillana 
 
 
ISBN: 9788516103750 
(Verificar se já adquiriu este livro com a escola). 

 

Inglês 
 
 
 
 
 

 
Impact - AME - 2 - Student Book with Online Workbook 

 
Editora: National Geographic Learning 
 
Impact - AME - 2 – Workbook 
 
Editora: National Geographic Learning 
 
Este livro estará disponível para a venda na secretaria da escola. 

 

http://www.relativa.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Editora&PalavraChave=Atual%20%28Grupo%20Saraiva%29&Ordenado=MaisVendido
http://www.relativa.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Editora&PalavraChave=Atual%20%28Grupo%20Saraiva%29&Ordenado=MaisVendido
http://www.relativa.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Editora&PalavraChave=Atual%20%28Grupo%20Saraiva%29&Ordenado=MaisVendido


 (Verificar se já adquiriu este livro com a escola). 

 

Arte 

 
 

 
1 tesoura média 
1 cola branca 
1 cola bastão 
1 lápis grafite 5B, 6B e 7B 
 
 

 

 
LIVROS PARADIDÁTICOS 

 
PROJETOS INTERDISCIPLINARES – 1º bimestre 

 

 
Contos e lendas dos heróis da mitologia 

 
Autor: Christian Grenier 
 
Editora: Martins Fontes - selo Martins 
 
ISBN: 978853362247 

MATERIAL DIGITAL 

• Dicionários: poderão ser baixados aplicativos no iPad. 

• Livros paradidáticos: poderão ser utilizados iBooks. 

 
 
 

• Os livros paradidáticos do 2o, 3o e 4o bimestre serão divulgados no inicio do 

ano letivo, antes d Feira do Livro da escola. 

 

OBS.: Os livros que serão trabalhados nos bimestres seguintes estarão disponíveis na 
plataforma “Árvore de livros”, um ambiente digital, estimulante e fácil de usar. O aluno terá 
acesso a um vasto acervo de títulos e contará com o apoio pedagógico da escola.  

A cobrança sera relaizada via boleto escolar, R$14,00 mensais, a partir de fevereiro de 
2020. 
 
Material de uso individual 
 
1. Agenda: Será utilizada por meio do iPad, mas pode ser utilizada agenda física. 

2. 7 (sete) Cadernos (universitário) de 100 folhas. 

https://www.emartinsfontes.com.br/pesquisa/?p=Martins%20Fontes%20-%20selo%20Martins


3. 1 pasta polionda com elástico para guardar fichas, redações, circulares, etc. 

4. O material de uso individual do aluno deverá estar marcado com nome e ano do 

mesmo. 

5. Compasso, transferidor e régua de 30cm 

6. Estojo contendo: caneta azul e vermelha, borracha, apontador com depósito, lápis 

ou lapiseira, canetinha hidrográfica (12 cores ), lápis de cor ( 12 cores ), cola 

bastão e cola liquida 

Uniforme escolar 

O uso do uniforme é obrigatório e será vendido nos endereços:  

• Basica Uniformes – Av. Lacerda Franco, 1452 – Cambuci – São Paulo/SP 

e-mail:  basica@basicauniformes.com.br - Telefone: (11) 3628-7981 / (11) 5572-5069 / 

(11) 98702-1048 

 

 

mailto:basica@basicauniformes.com.br

