
COLÉGIO SANTO ANTÔNIO – Duque de Caxias 
Rua Tenente José Dias, 349 - Centro —  2671-1438 /  
http://www.colegiosantoantoniorj.com.br 
  
    “ENSINO FUNDAMENTAL” 

Lista de Material para o Ano Letivo de 2016 

7º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA  Português – Linguagens (7º ano) – William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães – 8ª EDIÇÃO REFORMULADA EM 

2014 – Editora Atual 

OBS: Não comprar exemplares editados antes de 2014, pois o livro foi reformulado. 

 DICIONÁRIO – Sugestão Minidicionário da Língua Portuguesa – Soares Amora – Editora Saraiva  

 (NOVA ORTOGRAFIA) 

 MINIGRAMÁTICA – Ernani Terra – Editora Scipione (Edição atualizada – Nova ortografia – mesma do 6º ano /2014) 

 1 CADERNO GRANDE BROCHURA  com 96 FOLHAS.  
Canetas: azul e vermelha; lápis; borracha; apontador com depósito; canetinhas; lápis de cor; cola; régua; tesoura. 
 

LEITURA 

COMPLEMENTAR 

 

 

REDAÇÃO 

 1ª Etapa: Alucinado som de tuba – Frei Betto – Ed.  ÁTICA 

 2ª Etapa:  A ilha perdida – Maria José Dupré – Coleção vagalume – Ed. ÁTICA 

 3ª Etapa:  Contos Africanos dos países de língua portuguesa. Ed. ÁTICA – Para gostar de ler. 

 

 Oficina de Escritores – Hermínio Sargentim - 7º ano Ensino Fundamental – Editora IBEP 

 1 caderno brochura grande com 96 folhas. 
 

MATEMÁTICA  TEMPO DE MATEMÁTICA – Miguel Asis Name – 7º ano – Editora do Brasil – Edição Atual 

OBS: Durante o ano letivo poderão ser adotados livros paradidáticos ou material específico para recuperação paralela 

 2 cadernos grandes (brochura) com 96 folhas.  

CIÊNCIAS  CIÊNCIAS – ENTENDENDO A NATUREZA 7º ANO – CÉSAR, SEZAR ,BEDAQUE – ED. SARAIVA 

 1 caderno grande com 96 folhas. 
 

GEOGRAFIA  PROJETO RADIX – GEOGRAFIA – 7º ANO – AUTORA VALQUIRIA E BELUCE – EDITORA SCIPIONE 

 GEOATLAS BÁSICO – MARIA HELENA SIMIELI – EDITORA ÁTICA 

 1 caderno brochura pequeno com 48 folhas.  

HISTÓRIA  HISTÓRIA SOCIEDADE E CIDADANIA/ ALFREDO BOULOS JUNIOR –FTD 2015 (7° ANO) – 3.ED. SÃO PAULO – EDIÇÃO REFORMULADA 

 1 caderno brochura grande com 96 folhas.  

LÍNGUA INGLESA 

 

 

 OUR WAY 2 – RICHMOND PUBLISHING  

 1 DICIONÁRIO  ESCOLAR – Inglês/Português – Português/Inglês  

* Sugestão de dicionário – Oxford Escolar (para estudantes brasileiros de Inglês) – CD opcional 

 1 caderno pequeno com 48 folhas.  

 

ENSINO RELIGIOSO  TODOS OS JEITOS DE CRER – DORA INCONTRI. ALESSANDRO CESAR BIGHETO. ENSINO INTER RELIGIOSO (2/ VALORES) EDITORA ÁTICA 

 1 caderno brochura grande com 96 folhas.  
 

ARTE    2 Blocos CANSON A4 (mínimo 140g/m2); lápis de cor, canetinhas, lápis 6B, HB, régua (30 cm), tesoura, compasso, 
giz de cera, apontador, borracha macia, cola líquida e bastão; 2 canetas preta ULTRA FINE; 1 pasta catálogo (com 50 
plásticos); 1 pacote de papel color card, uma bisnaga de tinta acrílica ( com exceção de verde escuro, lilás e rosa), 1 
marcador (canetinha) para tecido (cor preta), 1 marcador permanente (“caneta de CD”) preto, 1 rolo pequeno de fita 
adesivo transparente, 2 folhas de papel quadriculado. ETIQUETAR TODOS OS MATERIAS. 

TÉCNICA DE 

PESQUISA.  E  

            INVESTIGAÇÃO 

 Apostila (adquirir no Colégio no início das aulas)   1 caderno grande com 96 folhas. 

EDUCAÇÃO 

                    FÍSICA 

 1 caderno brochura pequeno com 48 folhas.  

 

 

 

  

 

OBSERVAÇÕES: 
1)     Início das aulas 03 /02/2016 – Horário:  7h30min às 12h.  INSISTIMOS MUITO NA PONTUALIDADE. 

Atenção: No 1o dia de aula trazer só caneta e papel para anotações. Nesse dia o aluno receberá o horário das aulas. 

2)     Todo o material deverá ser encapado e etiquetado com o nome do aluno, ano e turma. 

3)    O uniforme estará à venda na Loja MAKER’S. Pede-se o uso do uniforme completo do 1o ao último dia de aula. É importante estar 

sempre com o uniforme limpo e de acordo com as prescrições do Colégio (casaco; camisa e calça conforme o modelo; tênis totalmente 

branco ou totalmente preto). Pedimos muita atenção quanto ao uso correto do uniforme durante todo o ano, até o último 

dia de aula! 

4)     Esclarecemos aos Pais que o Colégio Santo Antônio não tem nenhum vínculo com os proprietários de Transportes Escolares. 

Portanto, não temos poder de decisão e nem responsabilidade no que se refere a este assunto. 

5) Não utilizar fichário, caderno espiral (de arame) e/ou com divisão de matérias. POR FAVOR! NÃO INSISTA! 

6) Não é permitido o uso de corretivo no material escolar, (liquid paper, fita corretiva, toque mágico, etc). 

7)  Plastificar e etiquetar todo o material, inclusive no uniforme. 

 

 


