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LISTA DE LIVROS E DE MATERIAL INDIVIDUAL 
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2020 

 

 

MATERIAL ESCOLAR INDIVIDUAL E PLANO DE UTILIZAÇÃO 

Quant Item Utilização Objetivo Metodologia 

01 

Estojo completo (manter 

sempre no estojo: 2 lápis de 
escrita, apontador, régua de 
15 cm, tesoura pequena e 
sem ponta, borracha, caneta 
esferográfica azul e 
vermelha, cola bastão). 

Materiais utilizados nas atividades 
diárias. 

Manter a organização do material 
escolar. 
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01 
Caixa de lápis de cor 
(mínimo de 12 cores)  

Será utilizada em todas as disciplinas.  
Organizar e dar estética aos 
registros e à produção artística. 

08 
Cadernos universitários, 
resistentes 

Uso diário para registro dos conteúdos e 
atividades trabalhadas em sala de aula, 
bem como as tarefas dadas para casa.  

Organizar os registros dos 
conteúdos estudados nas 
diferentes disciplinas, 
separadamente, para facilitar o 
estudo e a autonomia dos alunos. 

01 
Caderno de desenho 
grande, com margem  

Para estudo e desenvolvimento das 
atividades práticas.  

Contribuir para o entendimento e 
aprendizagem dos conceitos de 
Geometria.  

01 
Borracha branca, macia, 
para desenho  

Uso em todas as aulas, principalmente, 
nas aulas de Arte e Geometria. 

Organizar e corrigir eventuais 
erros. 

01 Régua de 30 cm  
Uso nas aulas de Matemática/Geometria 
e Arte para os registros das atividades 
práticas. 

Facilitar a elaboração dos 
exercícios de 
Matemática/Geometria e 
organizar os registros feitos nas 
demais disciplinas.  

01 Transferidor de 180º 
Uso nas aulas de Matemática/Geometria 

e Arte. 

Melhorar a compreensão dos 

exercícios dados e também 

facilitar os registros das 

atividades práticas. 

01 Par de esquadros 

Uso nas aulas de Matemática/Geometria 

e Arte para os registros das atividades 

práticas. 

Melhorar a compreensão dos 

exercícios dados e também 

facilitar os registros das 

atividades práticas. 

01 Compasso 
Uso nas aulas de Matemática/Geometria 
e Arte para os registros das atividades 
práticas. 

Melhorar a compreensão dos 
exercícios dados e facilitar os 
registros das atividades práticas. 

01 

Caderno brochura 
pequeno para Educação 
Física. (Pode ser utilizado o 
mesmo caderno do ano 
anterior). 

Registro de pesquisas, projetos, 
orientações dadas pelos professores.  

Organizar e manter todas as 
pesquisas feitas para posterior 
consulta e compartilhamento com 
a turma.  

 
Plataforma Moderna 
Compartilha 

Projeto pedagógico global que une as 
principais bases para inserção de 
tecnologia a favor da aprendizagem 
significativa: conteúdos, infraestrutura e 
parceria na formação de educadores. 

Potencializar a aprendizagem e 
desenvolver um aluno engajado 
nos estudos, parceiro, focado no 
seu projeto de vida e preparado 
para os desafios desse novo 
mundo que ele está ajudando a 
construir com ética e valores. 
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LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS EM 2020 – 7º ano 

Disciplina Livros 

Língua 
Portuguesa 

Projeto Araribá Plus – 7º ano, 5ª edição – 2018 – ISBN: 9788516111762 

Editora Executiva: Mônica Franco Jacintho – Editora Moderna. 

Matemática 

Projeto Araribá Plus – 7º ano, 5ª edição – 2018 – ISBN: 9788516112653 

Editora Executiva: Maria Regina Garcia Gay – Editora Moderna. 

Ciências 

Projeto Araribá Plus – 7º ano, 5ª edição – 2018 – ISBN: 9788516112394 

Autor: Edições Educativas da Editora Moderna 

Geografia 

Projeto Araribá Plus – 7º ano, 5ª edição – 2018 – ISBN 9788516112141 

Editor Executivo: Cesar Brumini Dellore – Editora Moderna. 

História 

Projeto Araribá Plus – 7º ano, 5ª edição – 2018 – ISBN: 9788516111984 

Editora responsável: Maria Raquel Apolinário – Editora Moderna. 

Espanhol 

Ventana 2 – 7º ano - 2ª edição – 2016 – ISBN 9788516103750 

Libro del Alumno + Libro Ventana al arte + MultiROM + Libro Digital– Autora Roberta Amendola 

Editora Santillana (Grupo Santillana/Moderna) 

Inglês 

PACK OXFORD CURSO G9 2019 – OXFORD University Press – ISBN: 9780994391483 

O Pack é composto por:   

1) Metro – Level 1 Start Stundent´s Book and Workbook Pack 

2) Paradidático: Dominoes Second Edition Starter Kidnap Mp3 Pack – John Escott 

3) Cartão do Placement Test (teste de nivelamento), que deverá ser entregue ao professor no 

início das aulas. Com ele o professor fará o cadastramento do aluno na plataforma OXFORD. 

 

LIVROS COMPLEMENTARES – 7º ano 

Disciplina Livros 

Língua 
Portuguesa 

Dicionário da Língua Portuguesa (atualizado com a nova ortografia). 

Os livros de Literatura e Paradidáticos serão escolhidos durante os bimestres, de acordo com o 
interesse e as necessidades da turma. 

Espanhol Dicionário Espanhol/Português – Português/Espanhol – atualizado. 

Inglês Dicionário Inglês/Português – Português/Inglês – atualizado. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

1. Os livros da editora Moderna e da Oxford poderão ser adquiridos nas livrarias ou diretamente na editora, via 

internet, após a efetivação da matrícula, com a facilidade de serem retirados no Curso G9. Os endereços dos sites 

para compra são:  

 Editora Moderna: www.modernacompartilha.com.br/compre-aqui 

 Oxford: www.sbs.com.br/cursog9 

2. Todo material deverá estar devidamente identificado com os dados do aluno. 

 


