
 
 

____________________________________________________________________________________________________________

Pág. 1/7 

LISTA DE MATERIAIS PARA 2022 - 7º ANO E.F.II 
 

Material escolar 

8 Cadernos universitários com 96 folhas espiral capa dura separados por disciplinas distintas: Português, 
Inglês, Produção de Textos, Matemática, Ciências Naturais, História, Ensino Religioso e Geografia (obs.: 
Inglês, Ensino Religioso e Produção de Textos: continuar usando o caderno do ano anterior, se houver 
folhas suficientes).  

1 Caderno (capa dura) cartografia milimetrado espiral com 96 folhas com margem (para Educação 
Financeira). (obs.: continuar usando o caderno do ano anterior, se houver folhas suficientes).   

1 Caderno de desenho (capa dura) espiral (não milimetrado) com 96 folhas (para Arte). Obs.: Pode 
continuar usando o caderno do ano anterior, se houver folhas suficientes e estiver em bom estado. 

1 Pasta com plásticos transparentes – tipo catálogo – 100 plásticos (EXCLUSIVA para Ciências e Educação 
Física). 

1 Caderno com 48 folhas para Laboratório. Pode reutilizar cadernos que tenham essa quantidade de folhas 
em branco de anos anteriores. 

2 Canetas esferográficas (azul e vermelha). 
2 Lápis preto nº 2. 
1 Caixa de lápis de cor com 24 cores tamanho grande - Faber Castell – Staedtler. 
2 Esquadros de acrílico transparente de 45º e 60º Trident/Desetec (códigos 1521 e 1621) - (SUGESTÃO), 

ou similar. 
1 Compasso sem tira linha de boa qualidade. 
1 Transferidor de acrílico transparente 360° Trident/Desetec (REF: 8310) - (SUGESTÃO), ou similar. 
1 Régua acrílica transparente de 30 cm Trident/Desetec (código 7130) - (SUGESTÃO), ou similar. Não usar 

régua flexível. 
1 Apontador com depósito (não é permitido o uso de estilete – o apontador é obrigatório). 
1 Borracha macia e que não borre – látex branca – Tilibra,  Faber Castell – Mercur – Record 20 - 

(SUGESTÃO), ou similar. 
1 Tesoura ponta redonda (gravar nome / sobrenome) Mundial – Staedtler – Tilibra - (SUGESTÃO), ou 

similar. 
1 Tubo de cola branca –  Scotch 3M (tipo lápis) 40g ou 1 tubo Tenaz 110g - (SUGESTÃO), ou similar. 
1 Agenda Simples. 
1 Calculadora simples com as 04 operações e com raiz quadrada. 
1 Pen drive (usar o mesmo, se já adquiriu no 6º ano). 
 

ATENÇÃO: Os materiais abaixo deverão ser entregues no Colégio nos dias: 20 e 21 de janeiro de 2022, às 8h00, 
para conferência. Na impossibilidade de entregar nos dias acima, trazer os materiais, sem falta, no primeiro dia 
de aula, na primeira aula dia: 24 de janeiro de 2022. 
 
Material para uso interdisciplinar  
 
500 Folhas de papel sulfite A4 (210x297mm) marca REPORT ou CHAMEX - (SUGESTÃO), ou similar. 
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Material para aula de arte  
 
ATENÇÃO: Os materiais abaixo deverão estar em uma sacola separada, devidamente identificada com nome 
completo e Ano do aluno. Entregar diretamente à professora de Arte. Não serão aceitos vales de papelaria para 
estes materiais: 
 
2 Tintas acrílicas 60 ml - Nature Colors/Acrilex (preta nº520 e magenta nº 549) ou Decorfix Fosca/Corfix 

(nº321   e nº 489) - (SUGESTÃO), ou similar. 
1 Pincel n° 10 – Ref. 815 Tigre ou Ref. 456 Condor – Série Amarela – Chato - (SUGESTÃO), ou similar.  
1 Tubo de cola branca –  Scotch 3M (tipo lápis) 40g ou 1 tubo Tenaz 110g - (SUGESTÃO), ou similar. 
1 Bloco – Criativo Romitec/Canson/Tilibra – 235X325 mm (32 folhas coloridas 120g/m2) ou Eco cores 

Novaprint A4  (42 folhas coloridas 110g/m2). *- (SUGESTÃO), ou similar. 
 
ATENÇÃO: Caso a família prefira, apenas os materiais abaixo poderão ser entregues pelas papelarias. Não 
dobrar ou enrolar: 
 
3 Folhas de papel cartão (azul escuro, amarelo e verde claro).  
3 Folhas de papel color set (azul claro, vermelho e amarelo).  
1 Folha de EVA (azul escuro) – 400X600x2mm - Seller ou Kreateva - (SUGESTÃO), ou similar. 
 
*Material a ser compartilhado entre Arte, Educação Financeira e Produção de Textos. 
 

Relação de livros 

 

ÁREA DE LINGUAGUENS 

Disciplina: Livros: Autores: Capa:  Ediçã

o: 

Editora: 

Língua 

Portugues

a 

 e  

Produção 

de Textos 

Português Linguagens - 7º Ano 

ISBN 978-85-5769-193-3.  

Livros Paradidáticos: serão solicitados 
ao longo do ano 
 
 

William Cereja 

e Carolina Dias 

Vianna 

 

 

9ª Atual  
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Inglês  

Livro: #Insta English - Starter - 

Student's book & Workbook (mesmo 

livro já usado durante o 6o Ano, em 

2021, continuará a ser usado no 7o 

Ano, em 2022). 

ISBN 9788551102077 

OU 

 9788551100554 

Alunos novos devem adquirir a 

seguinte versão: 

#InstaEnglish Student's book - Starter 
B 
ISBN 9786557520093 

 
Paradidático: será solicitado ao longo 
do ano. 
Dicionário: Oxford ou Longman. 

Obs.: O mesmo dicionário pode ser 
utilizado do 6º ao 9º Ano. 

Emma 

Heyderman, 

Fiona 

Mauchline 

 

 

1ª 

Macmill

an 

Educatio

n 

Arte 

A arte de fazer arte - 7º Ano - CORPO  

ISBN 9788547237820.  

Obs.: livro reformulado – adquirir a 

versão atualizada 2020 – de acordo 

com a BNCC. 

Denise Akel 

Haddad, Dulce 

Gonçalves 

Morbin e 

Priscila de 

Carvalho Okino. 

 

 

5ª/6ª Saraiva   

      

ÁREA DE CIÊNCIAS NATURAIS 

Disciplina: Livros: Autores: Capa:   Edição: Editora: 
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Ciências  

Ciências Naturais - Aprendendo com o 

cotidiano - 7º ano 

ISBN: 978-85-16-11919-5     

Eduardo Leite 

do Canto, 

Laura Celotto 

Canto 

 

 

7ª Moderna 

 
 

ÁREA DE MATEMÁTICA 

Disciplina: Livros: Autores: Capa:   Edição: Editora: 

Matemática  

e  

Educação 

Financeira 

Araribá Plus – Matemática - 7º ano 

ISBN: 978-85-16-11265-3. 

Formato: impresso. 

Obs.: Só o livro, sem o caderno de 

atividades. 

Obs.: Educação Financeira usará o 

mesmo livro adotado em 

Matemática. 

Mara Regina 

Garcia Gay e 

Willian 

Raphael Silva.  

5ª Moderna  

 

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Disciplina: Livros: Autores: Capa:   Edição: Editora: 

História  

História – Sociedade e Cidadania - 7º 
ano  
ISBN: 9788596020572 
 

Alfredo Boulos 
Júnior    
 
 

 

 

4ª 

Edição. 

Editora 

FTD 
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Geografia  
Teláris – 7 Geografia 

ISBN: 978-85-08-19308-0 

José Willian 

Visentini e 

Vânia Vlach 

  

 

3ª  ÁTICA 

 

 

 

 

ÁREA DE ENSINO RELIGIOSO 

Disciplina: Livros: Autores: Capa:   Edição: Editora: 

Ensino 

Religioso 

Youcat – Catecismo Jovem da Igreja Católica  

ISBN 978-85-34-94657-5 

Bíblia: Antigo e Novo Testamento. 

Obs.: Podem utilizar impressões/edições anteriores, 

caso o aluno já tenha o livro 

 

3ª  Paulus  

 

Observações 

- Poderão ser reaproveitados materiais como: tesoura, apontador, régua, compasso, esquadros, etc, desde que 
estejam em boas condições de uso. 
- Solicitamos que, rigorosamente, não sejam utilizados estojos de alumínio e cadernos com mais de 200 folhas. 
- Não aconselhamos uso de fichários (alguns alunos não conseguem se organizar com as anotações e 
manutenção do material anotado no fichário). Feita a opção pelo fichário, seu uso será de responsabilidade do 
aluno e da família. 
- Ao longo do ano, serão solicitados, de acordo com o desenvolvimento do planejamento nas diversas 
disciplinas, outros livros paradidáticos, cujos nomes não constam desta lista. 
- É aconselhável portar, como material diário, um pequeno dicionário da Língua Portuguesa. 
- Aconselhamos também ter em casa, para consultas e estudo extra, uma boa gramática. Sugestões: Gramática: 
texto, reflexão e uso – Atual Editora; Gramática teoria e atividades – FTD Editora. Em nossa biblioteca há 
também várias opções de gramáticas que podem ser consultadas e retiradas pelos alunos como empréstimo. 
- A responsabilidade pela elaboração desta lista é da Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional do 
Colégio Dom Barreto. 
- Favor não adquirir ou entregar papéis dobrados ou enrolados, pois isso dificulta o armazenamento, a 
distribuição e a utilização. 
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- Não será permitido o uso do “livro do professor”, mesmo que os pais ou responsáveis se proponham a cobrir 
as respostas. 
- Todas as marcas solicitadas são sugestões para garantir a qualidade das atividades realizadas, facilitar a 
busca, a identificação e a aquisição dos produtos nas Livrarias e Papelarias. Porém, poderão ser adquiridas 
outras marcas, desde que não comprometam a qualidade do trabalho.  
- PROJETO ANUAL- GINCANA CULTURAL E DA SOLIDARIEDADE/2022: neste ano, realizaremos o Projeto de 
Gincana Cultural e da Solidariedade ao longo do ano todo. As atividades esportivas serão desenvolvidas pela 
disciplina de Educação Física e as atividades culturais e solidárias serão desenvolvidas por todas as disciplinas 
de modo integrado, coordenadas pelas Áreas de Humanas e Ensino Religioso. O projeto culminará com 
competições internas esportivas e atividades artísticas culturais no mês de outubro. Serão destacados valores 
e feitas observações relacionadas às práticas esportivas, manifestações artísticas, comportamento de torcidas 
e de espectadores de apresentações (alunos). Serão realizadas também atividades e exposições ou 
apresentações relacionadas a temas que serão trabalhados ao longo do ano, focando sempre a formação global 
do indivíduo e do seu coletivo. Para esse projeto, os alunos necessitarão de materiais não listados neste 
documento, pois irão variar de acordo com os temas e propostas dos trabalhos a serem desenvolvidos, além da 
confecção de uma camiseta por equipe, com custo dividido entre os membros. Como o Colégio não solicita 
material coletivo no Ensino Fundamental II, as famílias precisarão reservar por volta de R$100,00 para esse 
projeto. 
- Os materiais específicos para os trabalhos de grupo serão organizados entre os alunos. 
 

Seguem abaixo as informações / sugestões sobre as livrarias e papelarias onde consta nossa lista de material. 

 
Papelarias e Livrarias onde constam nossas listas de materiais 2022 

 
Papelaria Colegial  
Av. Imigrantes, 228 - Centro - Valinhos  
Fone: 3871- 4787  
E-mail: valinhoscolegial@terra.com.br 
 
Papelaria Castelo  
R. Oliveira Cardoso, 346 - Castelo  
Fone: 3284-2323 
E-mail: vendas@papelariacastelo.com.br 

 
Ceredinha’s Papelaria 
Av. Dr. Abelardo Pompéu do Amaral, 263 - Vl Industrial  

Fones: 3272-0186 / 99290-6366  
E-mail: ceredinhas@yahoo.com.br 
 
Comercial Estrela 
Rua Doutor Costa Aguiar, 140 - Centro  

Papelaria Judá  
Av. Baden Powell, 371 – Jd Nova Europa  
Fone: 3324-5630   
E-mail: contato@papelariajuda.com  

 
Popi Papelaria e Presentes 
Av. Monte Castelo, 76 – Jd Proença  

Fones:  3367-3938 / 98996-5828  
E-mail: contato@popipapelaria.com.br 
 
SUPRI-CAMP Informática e Papelaria 
Rua Erasmo Braga, 133 - Jd. Chapadão  
Fone: 3308-1977 
E-mail: supricamp@supricamp.com.br  
 

mailto:valinhoscolegial@terra.com.br
mailto:vendas@papelariacastelo.com.br
mailto:ceredinhas@yahoo.com.br
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Fones: 3231-7988/ 97131-7988  
E-mail: listas@comercialestrela.com.br 
 

 

mailto:listas@comercialestrela.com.br

