ESCOLA VICENTINA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS
LISTA DE MATERIAL - 2018

ENSINO FUNDAMENTAL - 7º ANO
LIVROS:
Português: Diálogo em gêneros – 2ª edição - 2016 – 7º ano. Autoras: Eliana Beltrão e Teresa Gordilho. Ed.FTD
Livros de Literatura: será solicitada a compra de 01 livro de Literatura por trimestre, o nome será enviado no início de cada
trimestre.
Dicionário: Sugestão: Michaelis. Dicionário escolar. Língua Portuguesa. Melhoramentos. (sugestão para quem não possui dicionário)
Minigramática: Paschoalin e Spadoto. Ed. FTD – conforme acordo ortográfico (este livro será utilizado até o 9º ano)
Matemática: Matemática Imenes & Lellis – 7º ano. Autor: Luiz M. Imenes e Marcelo Lellis. 1ª edição. Ed.Moderna
História: Araribá Plus: história 7. Editora Moderna, 4ª ed. São Paulo: 2014.
Geografia: Geografia: homem & espaço, 7º ano. Autores: Elian Alabi Lucci, Anselmo L. Branco. 23ª edição. Editora Saraiva.
Ciências: Projeto Teláris – Ciências 7 – Autor: Fernando Gewandsznajder. Editora Ática, 2ª edição – 2015.
Inglês: Engage 1 pack special edition. Autores: Gregory J. Manin, Alícia Artusi e Alistair Editora Oxford.
Minidicionário: Minidicionário Antonio Olinto. Inglês/português – português/inglês, 7ª edição. Editora Saraiva.
Ensino Religioso: Redescobrindo o Universo religioso – 7° ano – Editora Vozes – 2015.
Arte: Coleção Arte Hoje – volume 7. Autor: Gabriela Brioschi. FTD – Edição 2003
Filosofia: Encontro com a Filosofia 7 – Autor: Ricardo Melani – Editora: Moderna, 1ª edição/2014.
Agenda escolar Vicentina
Observação: venda dos livros didáticos com desconto diretamente com as Editoras.
Datas: 06/12/17 – 17h às 19h
06/02/18 – 8h às 10h ou 13h30 às 15h30
Local: Ginásio da escola
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
Português:
01 caderno de linguagem, 96 folhas grande – brochura
Produção de Texto: 01 caderno de linguagem, 40 folhas pequeno - brochura
Matemática:
01 caderno de linguagem, 50 folhas pequeno – brochura;
01 bloco para rascunho
01 transferidor, compasso, jogo de esquadros, régua 30cm
História:
01 caderno de linguagem 96 folhas, grande – brochura
Geografia:
01 caderno de linguagem, 50 folhas grande – brochura
Ciências:
01 caderno de linguagem, 50 folhas grande – brochura
01 pasta azul com grampo para arquivar folhas
Inglês:
01 caderno de linguagem 40 folhas pequeno – brochura
Ens.Religioso: 01 caderno de linguagem 40 folhas pequeno – brochura
Filosofia:
01 caderno de linguagem 40 folhas pequeno - brochura
Arte: material básico de uso individual (deve ser colocado o nome) que ficará guardado na sala de artes.
01 pasta polionda azul de 6cm
01 borracha macia
01 caixa de lápis de cor com 12 cores
01 régua de 30cm
01 estojo de canetinhas hidrocor
01 caixa de tinta guache com 6 cores
01 tubo de cola
01 pacote de papel Canson branco com 40 folhas
01 tesoura sem ponta
01 bloco criativo para uso escolar (de preferência da
01 lápis preto 6B
marca Romitec)
01 lápis preto 2B
01 pincel para tinta, chato e largo nº10
Material comum às disciplinas (deverá permanecer na mochila): 01 estojo simples, 01 caneta azul e 01preta, 01 lápis
de escrever, 01 borracha, 01 apontador com depósito, 01 tubo de cola pequeno, 01 régua, 01 tesoura sem ponta, 01 caixa de
lápis de cor.
ORIENTAÇÕES PRÁTICAS:
 Os livros devem ser encapados com plástico transparente.
 O material deve ser simples.
 Não são permitidas mochilas de outras escolas;
 Colar etiquetas nos cadernos e livros com: nome do aluno, série e turma.
 Corretivo é material desnecessário, só utilizamos borracha.
 O uniforme deverá ter o nome do aluno bordado obrigatoriamente, para evitar trocas e perdas.
 Na agenda, favor preencher os dados de identificação do aluno.

Início das aulas com os alunos: 06/02/2018
Horário: 7h30min às 11h55min
Observação: Verificar no site da escola (a partir do dia 05/02), o QUADRO DE HORÁRIOS, onde
consta o dia e os horários das aulas. Portanto, não é necessário trazer todo o material, somente o
material das aulas do dia.

