
 
 

7º ANO ENSINO FUNDAMENTAL - 2021 

LINGUA PORTUGUESA 
Livro: Português: Linguagens. 9.ed. 
Autores: William Cereja e Carolina Dias Vianna  
Editora: Atual - ISBN: 9788557691933 
DICIONÁRIO 
Minidicionário Houaiss 
Instituto Antônio Houaiss. Editora Moderna 
Integralmente adaptado à Reforma Ortográfica  

Obs.: Os paradidáticos indicados para leitura serão 
informados no início de cada trimestre. 

 
MATEMÁTICA 
Livro: Projeto Teláris- Matemática 7 
Autores: Luiz Roberto Dante e Fernando Viana   
Editora: Ática - 3ª edição - ISBN: 9788508193202 

 
INGLÊS 
Livro: Impact 1 - Student Book with online workbook - 
7 º ano (Livro consumível) 
Autora: Lesley Koustaff  
Editora: Cengage Learning (National Geographic)  
ISBN: 9781337610926 

 
HISTÓRIA 
Livro: Projeto Araribá Plus – História 7 – 5ª edição 

  Edições Educativas da Ed. Moderna  
ISBN: 9788516111984 

 
CIÊNCIAS 
Livro: “Teláris Ciências 7º ano” (De acordo com a BNCC) 
Autores: Fernando Gewandsznajder e Helena Pacca 
Editora: Ática - 3ª edição - ISBN: 9788508193240 

 
GEOGRAFIA 
Livro: Araribá Plus- Geografia 7 – 5ª edição  
 Edições Educativas da Ed. Moderna. 
ISBN: 9788516112141 
 
ARTE 
Livro para novos alunos: Egito, Grécia e Roma : Um 
almanaque de História da Arte  
Autor: Douglas Tufano  
Editora: Moderna - ISBN: 9788516105990  
Obs: Alunos rematriculados: livro já utilizado no 6º ano; 
será dada continuidade na sequência didática. 
Materiais: Pasta/Maleta tamanho A3 com elástico 
Bloco de desenho A3 branco 140g 20 folhas 
Bloco desenho A4 branco 140g 20 folhas 

 
ENSINO RELIGIOSO 
Livro: De mãos dadas - Ética e Cidadania 
Autores: Avelino A. Correa e Amélia Schneiders 
Editora: Scipione - ISBN: 978-85-474-0030-9 
 
ESPANHOL 
Livro: ¿Español? ¡Por supuesto! 1 (A1) -Libro del 
alumno (Livro consumível) 
Autora: María Ángeles Palomino 
Editora: Edelsa - ISBN: 9788490812105 
DICIONÁRIO 
Dicionário Santillana para Estudantes: Espanhol-português 
/ Português-espanhol  
Autores: Miguel Diaz; Garcia-talavera 
Editora: Santillana 
 
CADERNOS E OUTROS 
01 caderno, tipo espiral, capa dura, 160 folhas; 
03 cadernos, tipo espiral, capa dura, 1 matéria (80 ou 96 
folhas) 
01 pasta catálogo com 50 plásticos 
Régua (30 cm) transparente; lápis grafite; canetas (azul, 
vermelha e preta); cola; lápis de cor; borracha; tesoura; 
apontador; caneta marca-texto; transferidor, esquadros 
(um de 30º e outro 45º). 
 
PEI - o Programa de Enriquecimento Instrumental é uma 
disciplina a ser trabalhada apenas presencialmente. Por 
isso, e devido ao contexto da pandemia de COVID-19, os 
instrumentos necessários à disciplina serão solicitados de 
acordo com o retorno presencial e conforme à 
necessidade de desenvolvimento da disciplina. Quando 
solicitado, o valor do material utilizado será cobrado via 
boleto. 
 
OBSERVAÇÕES: 
- Orientamos que se evite a compra de livros usados, uma 
vez que as versões digitais são disponibilizadas apenas na 
aquisição de livros novos.  
- No início do ano letivo, é preciso que o aluno esteja com 
todos os materiais organizados e devidamente identificados 
com o nome do aluno e o ano. Os livros e cadernos não 
precisam ser encapados.    
- Todos os materiais solicitados (inclusive os dicionários, os 
cadernos e os materiais de arte) podem ser reutilizados 
caso estejam em bom estado. 

 



O início do ano letivo será em 01/02/2021 (segunda-feira). Informações mais detalhadas sobre horários e modalidade de 
ensino serão dadas em momento oportuno. 

 
REUNIÃO DE PAIS: no início do ano teremos reuniões de pais, mas devido às possibilidades de desdobramento decorrentes 
da pandemia de COVID-19, as informações sobre a organização serão divulgadas no site do colégio com antecedência.  

 
Com o intuito de disponibilizar o material escolar com o menor preço do mercado, a escola firmou uma parceria com a empresa 
Saber em Movimento. Para acessar as listas é só clicar neste link https://saberemmovimento.com.br/escola/casj/. E tem 
desconto EXTRA para os pais do Colégio! 
 

https://saberemmovimento.com.br/escola/casj/

