LISTA DE MATERIAIS 2017
ENSINO FUNDAMENTAL – 7º ANO















1 caderno universitário de 60 folhas (Gramática/ Interpretação) com nome;
1 caderno universitário de 60 folhas (História/ Geografia) com nome;
1 caderno universitário de 60 folhas (Matemática/ Geometria) com nome;
1 caderno universitário de 60 folhas (Ciências) com nome;
1 caderno universitário de 60 folhas (Redação) com nome – não pode ser caderno pequeno;
Lápis preto ou lapiseira, borracha e caneta (azul e vermelha) com nome;
1 agenda (o uso é obrigatório e diário) com nome;
1 compasso bom com nome;
1 transferidor com nome;
1 grampeador pequeno com nome;
1 régua com nome;
Papel almaço;
1 Dicionário de bolso (recomenda-se : Aurélio ou Houaiss) com nome.
Obs.: todos os materiais deverão ter o nome do aluno em uma etiqueta ao lado de fora. Não nos
responsabilizaremos por materiais sem nome.
 Todos os alunos devem trazer um atestado médico, que o aluno está apto a fazer educação
física. O atestado deverá ser entregue até 28/02/2017.
23/01/2017
Início das aulas
Livros Paradidáticos
1º bim: O preço da liberdade – Sally Grindle – editora Ática
2º bim: O homem da máscara de ferro – Alexandre Dumas – editora Scipione, série Reencontro
3º bim: Os miseráveis – Victor Hugo, adaptação de Walcyr Carrasco – editora FTD
4º bim: O conde de Monte Cristo – Alexandre Dumas – editora Scipione, série Reencontro
Recomenda-se a compra dos livros nos sites:
www.saraiva.com.br; www.submarino.com.br; www.estantevirtual.com.br;
www.livrariacultura.com.br
Inglês: Livro iLEARN ENGLISH 2 – STUDENT BOOK (PACK) – EDITORA

PEARSON

Uma pasta para guardar trabalhos e provas com nome para Inglês e um dicionário escolar
PEARSON 2ª edição (Inglês americano).
Locais de compra para os livros de Inglês:
site - www.sbs.com.br
site - www.disal.com.br
LOJA BOOKSPACE (Antiga DISAL): Rua Fernando Febeliano da Costa, 1451, Bairro dos Alemães
– Piracicaba
Fones: 3436-0230 / 3432-7649 e-mail: bookspacepiracicaba@gmail.com
Entrar em contato com a loja para saber formas de pagamento, descontos, encomendas, prazo de
entrega.
Os materiais adquiridos na Bookspace estarão isentos de taxa de frete.

