
   

O Colégio Dom Bosco adota material didático impresso e digital. Os alunos são
estimulados a  trabalhar os conteúdos propostos de forma dinâmica, contemplando
aspectos da interdisciplinaridade e da contextualização.

Recomendamos a todas as turmas que os alunos tenham, para uso em sala de
aula, equipamentos que possam utilizar os aplicativos que complementam o material
didático adquirido.

Ao  promover  a  interatividade  do  conhecimento,  focamos  as  competências  e
habilidades exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional  comum
curricular.

                          

. 01 agenda escolar;

. 01 estojo contendo: lápis, canetas esferográficas (azul e vermelha), jogo de lápis de
cor, jogo de hidrocor, régua, borracha e apontador (proibido material cortante).
Observações:

 Etiquetar todo o material.
 Encapar o material, segundo a vontade do(a) aluno(a).
 Ao ser(em) reaproveitado(s) o(s) livro(s) do ano anterior, ele(s) deverá(ão),

obrigatoriamente, estar em perfeito estado e apagado(s).
 Solicitamos não utilizar caderno do tipo “fichário”.

. 01 caderno grande (100 folhas)
  LIVRO DE APOIO - SUGESTÃO
. GRAMÁTICA: uma gramática da Língua Portuguesa
  Sugestão: “Gramática Escolar da Língua Portuguesa”
  AUTORES: Evanildo Bechara
  EDITORA: Nova Fronteira
. DICIONÁRIO: Critério de escolha pessoal

LISTA DE MATERIAL / 2022
7º ano do Ensino Fundamental 

PORTUGUÊS

MATERIAL PESSOAL E COMUM A TODAS AS DISCIPLINAS



LISTA DE TÍTULOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AVALIAÇÕES TRIMESTRAIS:

I TRIMESTRE:    LIVRO: “Um Estudo em Vermelho”  
                        AUTOR: Arthur Conan Doyle
                        EDITORA: Zahar – Clássicos Zahar – Edição Bolso de Luxo
                    ISBN: 10 8537810878

II TRIMESTRE:   LIVRO: Percy Jackson e os Olimpianos
                        O ladrão de raios – Vol. 1
                        AUTOR: Rick Riordan
                        EDITORA: Intrínseca
                        ISBN: 10 8580575397

III  TRIMESTRE:  LIVRO: “Frankenstein”
                         AUTOR: Mary Shelley
                         EDITORA: Ática    
                         ISBN: 10 850816503x  
                                
OBS.: Estes livros serão trabalhados durante o trimestre respectivo, por isso
devem estar disponíveis no princípio de cada período determinado.
              
. 01 caderno espiral capa dura de 1 matéria com folhas destacáveis - 96 fls.
. 01 pasta com elástico tamanho A4

. 01 caderno médio

. 01 caderno médio

. 01 caderno médio

. 01 caderno fino

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

REDAÇÃO



. 01 caderno grande (100 folhas)
Grupo 1 – Think student’s book 1 A2
ISBN: 978110750882-8
EDITORA: Cambridge University Press

Grupo 2 – Think combo 2A
Student’s Book and workbook B1
ISBN: 978110750918-4
EDITORA: Cambridge University Press

Srs. Responsáveis,

Qualquer dúvida quanto ao livro didático de Inglês, favor entrar em contato 
com:

(24) 99252-0409

De 9:00 às 18:30.

. 01 caderno de desenho (milimetrado)

. 01 lapiseira 0,5 mm

. 01 compasso

. 01 lixa de unha

. régua, transferidor (marca Desetec)

. 01 pasta de elástico p/ guardar os materiais

. 01 jogo de esquadros

 

INGLÊS

DESENHO GEOMÉTRICO
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