
 

ENSINO FUNDAMENTAL - 7º ANO 

 
Em 2020 o 7º ano do Ensino Fundamental adotará o Sistema Marista de Educação (SME) - O SME 
contempla os seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
Geografia, Ensino Religioso e Arte. O valor do SME e Livro de Inglês estão inclusos nas mensalidades. O 
estudante receberá todo o material no Colégio, no início do ano letivo. 
 
OBS.1: Lembramos que o livro didático de Língua Inglesa deve vir acompanhado de um cartão de acesso 
à plataforma de prática online. O cartão de acesso fica colado na parte interna da capa ou da contracapa 
e é facilmente destacável. Esse cartão é único e intransferível. É somente por meio do código gravado 
nele (coberto por uma tarja preta) que o estudante poderá cadastrar-se na Plataforma Online - 
ferramenta de estudo que compõe a carga horária das aulas curriculares de inglês. Seu extravio, portanto, 
implica a impossibilidade de acesso à plataforma, comprometendo o rendimento e parte da nota do 
estudante. O cuidado e uso apropriado desse cartão são de responsabilidade da família e do estudante, 
que devem aguardar as instruções fornecidas pela escola.  

 
PARADIDÁTICOS EM LÍNGUA INGLESA PARA LEITURA E ATIVIDADES:  
 

 Reader 1:  The great fire of London – Dominoes Starter. United Kingdom: Oxford University Press. ISBN 
9780194639132. 

 Reader 2: The coldest place on Earth – Oxford Bookworms 1. United Kingdom: Oxford University Press. 
ISBN 9780194620451.  

 
LEITURAS SEMESTRAIS 2020 
1º SEMESTRE: 

 CUNHA, Leo. Manual de desculpas esfarrapadas. 2. ed. São Paulo: FTD, 2014. 95 p. ISBN 

9788532293114.  

 PONTE PRETA, Stanislaw. Dois amigos e um chato. São Paulo: Moderna, 2003. ISBN 9788516034849.   

 SANT'ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras crônicas. São Paulo: Ática, 2005. ISBN 
9788508083183.   

 
2º SEMESTRE: 

 BRUM, Carlos Augusto Pessoa de. Garoto ensolarado por si mesmo. Porto Alegre: BR1, 2013. ISBN 

9788598399218.  

 CHIANCA, Leonardo; SHAKESPEARE, William. Romeu e Julieta. São Paulo: Scipione, 2011. Série 

Reencontro. ISBN 9788526283299.   

 MALORY, Thomas; MACHADO, Ana Maria (Trad.). Rei Artur e os Cavaleiros da Távola Redonda. São 

Paulo: Ática, 2002. (Série Reencontro). ISBN 9788526241978. 

 

DICIONÁRIO INGLÊS/PORTUGUÊS (AQUISIÇÃO OPCIONAL) 

 DICIONÁRIO Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês: português-inglês inglês-
português. 2nd ed. New York: Oxford University, 2009. 757 p. Com CD-ROM - Nova Ortografia. ISBN 
9780994419507. 

 

 



 

MINIDICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA (SUGESTÕES)  

 BUENO, Silveira. Dicionário da língua portuguesa. São Paulo: FTD, 2008. ISBN 9788532262561  

 PEQUENO Dicionário Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Moderna, 2015. ISBN 9788516101473  

 ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. 2. ed. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2010. 1312 p. ISBN 9788504011883. (Obra mais qualificada, com 

aproveitamento durante todo o ensino médio) 

 

MATERIAL ESCOLAR  

 Lápis, borracha, caneta azul, 01 régua de 30 cm  

 Lápis de cor 

 07 cadernos (Português, Ciências, Geografia, História, Ensino Religioso, Língua Inglesa, Filosofia) 

 01 jaleco branco de algodão, manga longa, para laboratório e 01 óculos de proteção (também será usado 
nos anos seguintes) 

 01 grampeador 
 
MATERIAL ESCOLAR PARA O COMPONENTE DE MATEMÁTICA 

 01 caderno universitário 

 04 folhas de papel quadriculado (folha tipo papel almaço) 
OBSERVAÇÃO: eventualmente serão utilizados lápis de cor, papéis coloridos, tesoura, cola e etc. 
 

MATERIAL DE ARTE  
(Materiais que serão utilizados no dia-a-dia) 

 Lápis HB (para realização de rascunhos e esboços); 

 Lápis 6B (para produção de desenho artístico); 

 Bloco de folhas tamanho A3 de 200g (ou folhas com no mínimo 180g);  

 Régua de 30cm; 

 Borracha; 

 Tesoura sem ponta; 

 1 caneta preta nanquim descartável com ponta 0.3 ou 0.5 (para realização de arte final, contornos, 
etc.). 

(Materiais que serão solicitados ao longo do ano)  

 Tintas guache coloridas ou cores neutras (preto e branco) + cores primárias (azul, vermelho e 
amarelo); 

 Pincéis tamanho médio e fino (numeração de tamanho a decidir de acordo com a preferência do 
estudante e de acordo com os tamanhos das folhas A4 e A3). 

Demais materiais específicos de produção artística serão solicitados com pelo menos uma semana de 
antecedência em sala de aula (estudantes podem dividir a compra de materiais). 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
É obrigatório o uso do uniforme escolar para a prática da Educação Física, bem como o uso de tênis 
adequado às atividades aeróbicas e práticas desportivas. 
 

 A venda de livros das leituras semestrais acontecerá na EDIPUCRS, localizada no Prédio 15 

da PUCRS. Telefone: (51) 3320.3523 - Whats (51) 99566.9802 

 


