
 

 

 

 

USO INDIVIDUAL - A SER ADQUIRIDO PELO ESTUDANTE 

 

Material do Estojo - modelo duas ou três repartições com zíper – evitar modelo de metal 

Apontador com depósito, borracha branca macia, caneta esferográfica azul, caneta esferográfica vermelha, 

caneta marca texto, canetas hidrográficas ponta fina (cores a escolher), cola bastão, cola branca, compasso 

simples, lápis preto, lapiseira (opcional), régua de 20 cm e tesoura escolar. 

 

Qtde Descrição 

01 unid Bloco pautado para produção textual (rascunho) 

01 unid Caderno universitário com no mínimo 10 repartições – não recomendamos fichário 

01 unid Caixa de lápis de cor 24 cores 

01 unid Dicionário Português/Espanhol – Espanhol/Português 

01 unid Dicionário Português/Inglês – Inglês/Português 

01 unid Esquadro de 45º 

01 unid Esquadro de 60º 

01 unid Garrafa de água 

01 unid Minidicionário de Língua Portuguesa de acordo com a reforma ortográfica 

300 fl Papel sulfite A4 75 gr/m² 

01 unid Pasta clear book – BD 40s Yes transparente 

01 unid Régua transparente com 30 cm 

01 unid Transferidor de 180º 

 
 

Nécessaire  

Escova dental com capa protetora, creme dental e escova de cabelo ou pente 

 

OBSERVAÇÕES: 
 

- A agenda escolar será fornecida pelo Instituto Saber. 
- Todo material deve ser reposto quando necessário. 

- Marcar todos os itens do material com o nome do estudante (colocar a etiqueta  na  frente - Sugestão: letras 

maiúsculas Arial 18). 
- Os materiais de Arte (papéis para cartazes e painéis, tintas, pincéis, e.v.a., brocal, tecido etc) serão adquiridos 

mediante pagamento da taxa efetuado pelos responsáveis junto às mensalidades. Para o ano letivo de 2020, o 
valor a ser pago será de 04 parcelas de R$ 70,00 (fevereiro e março –  agosto e setembro). 

- Os livros didáticos e paradidáticos poderão ser adquiridos  diretamente  com  os  representantes  das  editoras 
(informações no verso). 

 

ATENÇÃO: 
 

- Evitar adquirir materiais que não constam na lista. 
- Aproveitar os itens que já possui e ainda se encontram em bom estado de conservação. 
- Durante todo o ano manter o estojo com os itens mencionados acima. 
- Início das aulas: 27/01/20. 
 

UNIFORME: 
 

- Camisetas do Instituto Saber são adquiridas diretamente na escola.  

Ensino Fundamental 

7º Ano 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVROS DIDÁTICOS 7º ANO 
 

TÍTULOS AUTORES EDITORAS 

Hello! Teens Stage 7 
ISBN 9788508193349) 

Eliete Canesi Morino e Rita brugin de Faria Ática 

História Sociedade & Cidadania 7 
(ISBN 9788596020572) 

Alfredo Boulos Júnior FTD 

Saludos – Curso de lengua española 
Libro 2 
(ISBN 9788508157495) 

Ivan Martin Ática 

Teláris Matemática 7 
(ISBN 9788508193202) 

Luiz Roberto Dante e Fernando Viana Ática 

Teláris Português 7 
(ISBN 9788508193165) 

Ana Trinconi Borgatto / Terezinha Bertin / Vera 
Marchezi 

Ática 

Tempo de Ciências 7 
 (ISBN 9788510074209) 

Maurício Pietrocola / Carolina Souza / Sandra 
Fagionato 

Editora do Brasil 

Tempo de Geografia 7 
(ISBN 9788510071901) 

Axé Silva e Jurandyr Ross Editora do Brasil 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 7º ANO 
 

TÍTULOS AUTORES EDITORAS 

A Droga da Obediência 
(ISBN 9788516073824) 

Pedro Bandeira Moderna 

Louco por HQs 
(ISBN 9788510049450) 

Tania Alexandre Martinelli Editora do Brasil 

O Mistério da Casa Verde 
(ISBN 9788508120666) 

Moacyr Scliar Ática 

Robson Crusoé 
(ISBN 9788596021944) 

Daniel Defoe – Tradução e adap. Marcia Kupstas FTD 

 

OBSERVAÇÃO: 
 

- Comunicamos  aos  interessados  pela  aquisição  de  livros  diretamente  das  editoras  que  os  divulgadores  
  atenderão no Instituto Saber nos dias 16 e 17/01/20 das 08h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. 
 

ATENÇÃO: 
 

- Na compra de livros através de livrarias ou sites recomendamos a conferência do código do ISBN (identificação  
  numérica dos livros segundo o título, o autor, o país e a editora, individualizando-os até por edição). 
- Considerando a hipótese da aquisição de exemplares de edições diferentes das adotadas, os alunos deverão 

ter o cuidado de fazerem as atualizações para melhor acompanhamento das aulas. 
 

 Dúvidas, por favor, escrevam para a Secretária Beth – atendimentosaber@teclamail.com.br 

mailto:atendimentosaber@teclamail.com.br

