7º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL
⇒
⇒
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⇒

COLÉGIO JOÃO XXIII
LISTA DE MATERIAIS – 2019

Uniforme: A parte superior é de uso obrigatório. Recomenda-se o uso também da parte inferior.
1 garrafa plástica para água – tipo “squeeze”, geralmente usada na prática de esportes.
1 cadeado com chave para o armário (evitar os de senha)

1 Agenda Escolar - será entregue na 1ª semana de aula e o valor será repassado no DOC de 05/03/2019.

Material básico para todos os componentes curriculares: uma pasta aba com elástico, lápis, borracha, caneta azul ou
preta, lápis de cor, régua, cola, tesoura, caneta marca-texto e apontador.
Observação: todo material deverá conter os dados de identificação do estudante.
ARTE
•
•

•

Livro: Time Zones – Combo Split 3A
Second Edition
Autor: David Bohlke, Jennifer Wilkin e Andrew Bon
Editora: Cengage Learning
ISBN 9781305260160
•
Livro literário:
⇒ Alice’s Adventure in Wonderland
Lewis Carrol
Ed. Oxford
ISBN 9780194790512

⇒
3 revistas para recorte
1 estojo com:
2 lápis 6B
2 lápis número 2
1 borracha macia para desenho
1 régua de 30 cm
1 tesoura sem ponta e de bom corte
2 colas brancas
1 conjunto de canetinha- mínimo 12 cores
lápis de cor aquarelável – 24 cores
2 canetas permanentes 1.0 preta
1 caneta permanente 2.0 preta
2 canetas pretas Stabilo de ponta fina
1 caneta Poska preta
2 canetas Poska – cor a escolha do aluno
1 pasta plástica tamanho A4 ou A3 para guardar
os trabalhos. As pastas devem ser trazidas nos
dias das aulas de arte.

CIÊNCIAS
•
1 pasta com 30 sacos plásticos
•
1 caderno
•
1 bloco de desenho tamanho oficio espiral capa
dura – 100 folhas
•
Livro: Ciências 7º ano
Obs.: Livro didático produzido em parceria com a Ed.
Moderna para uso exclusivo da Escola. Aquisição
somente na loja Top Sul do Colégio João XXIII, a partir
do mês de março de 2019.

EDUCAÇÃO FÍSICA
•
uniforme adequado às práticas esportivas
•
uso de tênis
GEOGRAFIA
•
1 caderno
•
Livro: Geografia 7º ano
Obs.: Livro didático produzido em parceria com a Ed.
Moderna para uso exclusivo da Escola. Aquisição
somente na loja Top Sul do Colégio João XXIII, a partir
do mês de março de 2019.

HISTÓRIA
•
1 caderno
•
Livro: História 7º ano
Obs.: Livro didático produzido em parceria com a Ed.
Moderna para uso exclusivo da Escola. Aquisição
somente na loja Top Sul do Colégio João XXIII, a partir
do mês de março de 2019.

LÍNGUA INGLESA
•
1 caderno pequeno ou continuação do caderno
usado em 2017
•
1 pasta com 30 plásticos
•
1 dicionário –Inglês-Português/ Português/Inglês
(o mesmo utilizado nos anos anteriores)

LÍNGUA PORTUGUESA
•
1 caderno
•
1 pasta com elástico
•
Livro: Português 7º ano

•
⇒

⇒

⇒

Obs.: Livro didático produzido em parceria com a Ed.
Moderna para uso exclusivo da Escola. Aquisição
somente na loja Top Sul do Colégio João XXIII, a partir
do mês de março de 2019.

Livros literários para o I trimestre:
Caninos brancos
Jack London
Ed. Cia das Letras
ISBN 9788563560858
A chegada
Shaun Tan
Ed. SM
ISBN 9788576757375
Kaschtank e outras Histórias de Tchékhov
Autor: Anton Tchekhov
Ed. Companhia das Letras
ISBN 9788565771122

MATEMÁTICA
•
1 caderno
•
1 régua
•
1 transferidor 180°
•
1 compasso
•
Caderno de Atividades: Matemática 7-Araribá Plus
Editora: Moderna
ISBN 9788516094799
MÚSICA
•
Material de referência organizado pela Escola
Os cadernos são de livre escolha dos alunos.

A Escola disponibiliza armários individuais nos
quais os alunos podem armazenar seus
materiais durante o período escolar, visando à
redução do peso da mochila.
⇒ Opção de compra, Loja Top Sul João XXIII.
Telefone (51) 3231 8872

