
                                       
 
 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2022 
      7º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II 

 
LIVROS FÍSICOS – SM 

 
➢ LÍNGUA PORTUGUESA: 

LIVRO: Geração Alpha Português 7 – 3ª Edição - 2019 – BNCC. Editora SM. 
Autores: Cibele Lopresti Costa, Greta Marchetti e Everaldo Nogueira. ISBN: 9788541823470 
            01 caderno universitário – 200 folhas ou 2 cadernos de 100 folhas.  
            01 pasta Follow Up tamanho A  
            01 bloco de folhas com o timbre do Colégio 
            01 caderneta 10x15 (aproximadamente) COM PAUTA  

                                                                                                                                                                  
  Obs. A caderneta e a pasta podem ser reutilizadas (do ano anterior).          
 

➢ MATEMÁTICA:                                                                  
LIVRO: Geração Alpha Matemática 7 – 3ª Edição - 2019 – BNCC. Editora SM. 
Autores: Carlos N. C. de Oliveira e Felipe Fugita. ISBN: 9788541823555 
              01 caderno universitário – 200 folhas ou 2 cadernos de 100 folhas 
              01 régua (30 cm), 1 compasso, 1 transferidor 
              20 fls. de papel quadriculado aritmético 

 

➢ GEOGRAFIA:  

LIVRO: Geração Alpha Geografia 7 – 3ª Edição - 2019 – BNCC. Editora SM. 
Autores: Fernando dos Santos Sampaio e Marlon Clovis De Medeiros. ISBN: 9788541823319 
             01 caderno universitário – 98 folhas (ou 1 caderno de 200 folhas para História e Geografia) 
              01 bloco de folhas de papel vegetal A4 
 

➢ CIÊNCIAS:  

LIVRO: Geração Alpha Ciências 7 – 3ª Edição - 2019 – BNCC. Editora SM. 
Autores: André Catani, Gustavo Isaac Killner e João Batista Aguilar. ISBN: 9788541823234 
             01 caderno universitário – 98 folhas  

ATENÇÃO: Os livros didáticos físicos de Português, Matemática, Geografia e Ciências da SM Educação 
poderão ser adquiridos em qualquer livraria de preferência da família ou pela Plataforma SM Direto com 
desconto de 30% para compras em dezembro (parcelado em até 12 vezes, sem juros) ou em até 10 de 
janeiro (parcelado em 10 vezes, sem juros). Obs. Comprando até dia 10 de janeiro, os livros chegam em 15 
dias no colégio (frete gratuito). Também aceitaremos o uso de livros doados ou trocados. 

Link de acesso:  https://www.smdireto.com.br 
 
                O voucher de acesso para compra é: 12887F28 
 
 

 

 

 

 

 

 

Caderneta 
 

Pasta Follow 

https://www.smdireto.com.br/


 

 

 

LIVRO FÍSICO - OXFORD 

 

 

➢ INGLÊS:  

LIVRO:  Project Explore – Student´S Book 2 – Editora Oxford  

Autores: Sylvia Wheeldom & Paul Shipton - ISBN: 9780194255714    

              01 caderno universitário – 98 folhas. (Obs. Poderá utilizar o mesmo caderno do ano anterior) 

ATENÇÃO: O livro didático de Inglês poderá ser adquirido em qualquer livraria de preferência da família ou 

pelo hotsite da Disal com desconto de 20%.  

Link de acesso:   https://www.disal.com.br/notredamerainha 

 

 

LIVRO FÍSICO - MACMILLAN 
 

 

➢ ESPANHOL: 

LIVRO: Buena Gente – Estándar 2 - Libro Del Alumno. Editora: Macmillan Education. 
Autores: Encina Alonso Arija/ Matilde Martinéz Salles/ Neus Sans Baulenas – Adaptación: Egisvanda I.A. Sandes -  
ISBN: 9786685728996 
Obs: Livro Consumível, não será aceito livro reutilizado 
             01 caderno universitário – 48 folhas 
              Sugestão - Dicionário Escolar Michaelis (Espanhol/Português – Português/Espanhol)  

 

 

 

LIVRO FÍSICO – ÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

LIVRO FÍSICO – FTD 
 

 

➢ HISTÓRIA:  

  LIVRO: História Sociedade e Cidadania 7 - 4ª Edição - 2018 - FTD. 
 Autores: Alfredo Boulos Junior. ISBN: 9788596020572 
            01 caderno universitário – 98 folhas (ou 1 caderno de 200 folhas para História e Geografia) 
 
 Link de acesso:  https://www.ftdcomvoce.com.br 

 
              O voucher de acesso (código da escola) para compra é: FTD21SPNOD 
 

 
LIVRO DIGITAL – MODERNA 

 

➢ FILOSOFIA: 

LIVRO: Encontro com a Filosofia 7 - 2ª Edição 2018 - Editora: Moderna 
Autor: Ricardo Melani     
           01 caderno universitário – 48 folhas (ou 1 de 96 folhas para ER e Filosofia). 
 
ATENÇÃO: O livro didático digital de Filosofia pela Moderna, deverá ser adquirido pela plataforma da 
Moderna. No primeiro acesso, serão solicitados o CPF do responsável financeiro (o mesmo fornecido previamente à 
escola) e o e-mail do responsável. 
 Link de acesso:  https://ndapostolos.essia.com/material/ 

➢ ENSINO RELIGIOSO (mesmo livro utilizado no ano anterior – 6º Ano) 

 LIVRO: Todos Os Jeitos De Crer – 6 (Vidas) - 3ª Edição - 2018 - Editora: Ática  
Autores: Dora Incontri e Alessandro Cesar Bigheto.    ISBN: 9788508190058  
              01 caderno universitário – 48 folhas (ou 1 de 96 folhas para ER e Filosofia) 

 

https://www.disal.com.br/notredamerainha
https://www.ftdcomvoce.com.br/
https://ndapostolos.essia.com/material/


 
 

➢ ARTE: 
 
Obs: - Caso o estudante já tenha algum dos materiais de arte e dicionários, poderá reutilizar em 
2022. 

 

Os materiais relacionados abaixo deverão ser 
adquiridos para uso individual nas aulas de Arte. É 
muito importante a aquisição dos mesmos para a 
realização dos trabalhos artísticos aprimorando as 
composições visuais e a coordenação motora. As 
composições também ajudam a uma melhor 
compreensão da área estudada e farão parte da 
composição da nota do trimestre. 
• lápis HB, 2B, 4B e 6B 
• esfuminho nº 4, 5 ou 6 
• borracha macia 
• régua de 30 cm transparente 
• canetinha hidrocor, várias cores 

• lápis de cor, várias cores 
• 2 canetas pretas de pontas porosas, uma grossa e 
uma fina 
• tesoura sem ponta 
• tinta acrílica nas cores vermelha, amarela, azul, 
branca e preta. 

• cola branca líquida 
• 1 bloco de canson A4 
• pincéis chatos nºs 4, 8 e 16 ou um fino, médio e grosso 

• godê de pintura 
• camiseta grande (velha), pote plástico (para as atividades 
   de tinta e argila) 
• 1 compasso  
• refil de grafite para compasso 
• lixa (pode ser de unha) 

 
Pede-se o favor de identificar TODOS os materiais do aluno e 
prestar atenção ao dia determinado pela professora para 
execução do trabalho. Para as aulas em que os estudantes 
utilizarão tintas ou argila é imprescindível o uso da camiseta e 
pano de limpeza. 
Para arquivar as atividades, os estudantes poderão utilizar a 
mesma pasta Follow Up tamanho A4, solicitada pela professora 
de Português. 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

• Todos os estudantes deverão ter também o material de apoio para as aulas, ou seja: caneta esferográfica, borracha, 
apontador, lápis, lápis de cor, cola, tesoura, régua, recurso tecnológico (celular, tablet, notebook ou chomebook); 

• Identificar os materiais com nome e ano; 
• Os livros paradidáticos serão solicitados no decorrer do ano letivo na Plataforma digital Árvore de Livros 

(sem custos) ou livros físicos, quando necessário. 
• Para 2022 será implementada a Aula Projeto e durante o ano letivo serão solicitados os materiais para 

o desenvolvimento das atividades.  
• Não é permitido o uso de fichário para o 7º ANO  
• Aceitaremos o uso de livros doados (com exceção de Inglês e Espanhol).  

 

INÍCIO DAS AULAS ➔ 24 de janeiro de 2022 

 

➢ ORIENTAÇÕES PARA O 1º DIA DE AULA 

• Horário - Entrada: 7h25 – Saída: 11h50  
• Trazer para a escola apenas um caderno e uma caneta (deixar todo o material escolar em casa) 

• Os estudantes novos devem entrar pela portaria da Rua Guaxinduva, 147. 
• Os estudantes receberão o horário das aulas. 

 
                                      

➢ HORÁRIO SEMANAL DO 7º ANO: 
 
Entrada: 7h25 – Saída: 11h50 - 1 vez na semana (5 aulas) 
Entrada: 7h25 – Saída: 12h40 - 4 vezes na semana (6 aulas) 

 

➢ REUNIÃO GERAL DE PAIS ➔ 29 de janeiro de 2022 (presencial ou online) – A confirmação do horário 
será feita via e-mail em janeiro de 2022. 
 


