
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2021 

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

 Cadernos ou material para registros escolares; 

 Caneta marca texto (cor de preferência do aluno); 

 Estojo para canetas, lápis, lapiseira, apontador, borracha e outros materiais 

escolares; 

 Folha de papel manteiga para confecção de mapas na disciplina de Geografia; 

 1 Régua de 30 cm; 

 Jaleco branco para atividades no laboratório; 

 Agenda personalizada do Colégio ACM (disponível na secretaria da escola); 

 A Plataforma SAS de Educação 2021 – Sistema Ari de Sá. 

 

 Solicitamos que os materiais estejam identificados com nome e sobrenome do aluno. 

 

 Serão solicitadas leituras obrigatórias para o componente de Língua Portuguesa ao 

longo dos trimestres. Segue a lista dos livros que serão trabalhados: 

 

 1º Trimestre 

“A droga da obediência” – Pedro Bandera 

“Meu Pé de Laranja Lima” – José Mauro Vasconcelos 

 2º Trimestre 

“Eu sou Malala” – Malala Yousafzai, Christina Lamb 

“O Tráfico de anjos” – Luís Puntel 

 3º Trimestre  

“Alma de Fogo” – Mário Teixeira 

“Lendas Negras” – Júlio Emílio Braz e Salmo Dansa 

 

 Para o componentes de Artes Plásticas serão solicitados os seguintes materiais: 

 1 Conjunto de canetas hidrocor;  

 1 Caixa de lápis de cor; 

 1 Caneta permanente preta ponta fina; 

 1 Caneta permanente preta ponta grossa; 

 1 Lápis 6B; 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR917BR917&sxsrf=ALeKk00a-3k3owYP5oGes5zik7VYGoX2Hw:1599068866116&q=Malala+Yousafzai&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3qDQpMjcpUwKzM_KSK4uLtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrEK-CbmAKFCZH5pcWJaVWLmDlZGAPUQrhROAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjUtPHdg8vrAhVFJLkGHbxzAosQmxMoATAhegQIDBAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR917BR917&sxsrf=ALeKk00a-3k3owYP5oGes5zik7VYGoX2Hw:1599068866116&q=christina+lamb&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3qDQpMjcpU-IEsS0q8jIqtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrHyJWcUZRaXZOYlKuQk5ibtYGUEAJoQHlVLAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjUtPHdg8vrAhVFJLkGHbxzAosQmxMoAjAhegQIDBAE


 1 Borracha; 

 1 Réguas de 30 cm; 

 Tesoura e cola; 

 1 Compasso; 

 10 Folhas A3 150gr ou 180gr. 

 

 É obrigatório o uso do uniforme completo. 

 

 Durante o ano letivo, poderão ser solicitados materiais para a realização de 

atividades pedagógicas específicas. 

 

 A Plataforma SAS de Educação 2021 completa. É imprescindível o uso do livro 

didático para desenvolver atividades relacionadas à disciplina. Para a comodidade 

das famílias, também poderá ser adquirida na secretaria do Colégio. Fique à vontade 

para consultar preços e parcelamento. 

 

 


