LISTA DE MATERIAL - ENSINO FUNDAMENTAL II
7º ANO – 2018
Material de uso diário:
 O material didático digital (MDD) deve ser adquirido na plataforma de gestão da aprendizagem da Edebê Brasil,
conforme opções abaixo:
1 - PACOTE DIGITAL + TODOS IMPRESSOS:
Livros Impressos: Ciências, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática.
Livros Digitais: Ciências, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática.
OU
2 - PACOTE DIGITAL:
Livros Impressos: Nenhum
Livros Digitais: Ciências, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática.
A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da Edebê Brasil, no endereço
http://loja.edebe.com.br, já disponível.

SERÁ OBRIGATÓRIO ADQUIRIR O LIVRO DIGITAL POR CONTER ATIVIDADES DIGITAIS TAIS COMO:
EXERCÍCIOS, PROVAS E PLATAFORMAS QUE SERÃO UTILIZADAS E AVALIADAS DURANTE TODO O
ANO LETIVO. NÃO É NECESSÁRIO ADQUIRIR O LIVRO IMPRESSO. É OBRIGATÓRIO O USO DO
DISPOSITIVO.





Os pré-requisitos para a compra do MDD são: O aluno estar matriculado no ano letivo de 2018 e o CPF do responsável
cadastrado no ato da matrícula.
No endereço http://loja.edebe.com.br, haverá um banner convidando o responsável a digitar o CPF. Com este número, a
loja virtual fará a seleção do pacote de acordo com a escola, o segmento e o ano registrados na matrícula do aluno na
plataforma Gennera (Secretaria).
Os responsáveis por mais de um aluno deverão efetuar compras separadas.
As formas de pagamento disponíveis são:

Cartão de crédito em até 10x sem juros;

Boleto à vista com 5% de desconto.

A partir do dia 18/01/2018, os livros impressos, caso tenha feito a opção por eles, poderão ser retirados na escola e o
material digital estará disponível na plataforma, estando condicionado à autorização de faturamento da operadora de
cartão de crédito ou à identificação do pagamento do boleto bancário.
Para utilizar os aplicativos da Edebê Brasil, os dispositivos deverão ter as seguintes especificações técnicas:
TABLETS E SMARTPHONES
 Sistema operacional Android 4.4 (ou superior) ou IOS 9 (ou superior)
 Tela touch screen capacitiva de 4.3”
 Processador Dual Core de 1 GHz
 Memória RAM 1,5 GB
 Memória armazenamento mínima de 16GB (para uso em dois ou mais anos, 32GB)
 Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N
 Bateria com autonomia de 8h (para navegar na Internet via Wi-Fi, assistir a vídeo ou ler texto)
 Saída de áudio P2
 Alto falante e fone de ouvido
NOTEBOOKS E ULTRABOOKS
 Sistema operacional Microsoft Windows 7 (ou superior) ou MAC OS X
 Navegador de internet (Google Chrome, Safari ou Firefox)
 Resolução de tela mínima de 1024 x 768 pixels
 Processador Dual Core de 2,5GHz
 Memória RAM 4GB
 Memória armazenamento de 250GB
 Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N
 Bateria com autonomia de 8h (para navegar na Internet via Wi-Fi, assistir a vídeo ou ler texto)
 Saída de áudio P2
 Auto falante e fone de ouvido
Outros Itens:
 A agenda escolar (será oferecida pelo Colégio)
 01 pen drive para pesquisa em diversas áreas
 01 dispositivo para aula digital: (tablet, notebook ou ultrabook) conforme configurações acima
LÍNGUA PORTUGUESA:

Livro: BRUGNEROTTO, Tatiane; ALVES, Rosemeire. Produção de texto: ensino fundamental, 7º ano. São Paulo: FTD,
2017.
 Minidicionário da Língua Portuguesa
 01 Gramática atualizada para consulta
 01 caderno grande (100 folhas)
*Os livros paradidáticos serão solicitados no início de cada etapa.
MATEMÁTICA:
 01 caderno grande (200 folhas)
 01 compasso
 01 régua, 30 cm, resistente

CIÊNCIAS:
 01 caderno grande de 60 folhas
 01 Jaleco (obrigatório para aulas práticas)
 01 pasta portfólio com 50 plásticos
 01 caderno para laboratório (40 folhas)
HISTÓRIA:
 01 caderno grande (60 folhas)
GEOGRAFIA:
 01 caderno grande (60 folhas)
 Livro paradidático - Geoatlas, Maria Helena Simielle, editora Ática, última edição
ENSINO RELIGIOSO:
 01 caderno grande (60 folhas)
INGLÊS:
 Livro: Think - Combo Starter B - Versão Britanica Student's book and Workbook Autores:Herbert Puchta, Jeff Stranks e
Peter Lewis-Jones Editora: Cambridge

OBS: O livro de Inglês será vendido no Colégio, pela editora, com desconto de 10% e em até 3 vezes sem
juros no cartão, no período de 01/02/2018 a 16/02/2018 de 8h as 18h.



Dicionário de Inglês/Português – Português/Inglês
01 caderno grande (60 folhas)

Outros livros: Educação Financeira:
 Coleção DSOP de Educação Financeira 7º ano - Autor: Reinaldo Domingos Editora: DSOP - Edição Atualizada. Poderá
ser adquirido na Livraria e Papelaria Opus (Av. André Cavalcanti, 593 – Gutierrez ou Rua Rodrigues Caldas, 174 – Santo.
Agostinho)
ARTES:MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
 01 bloco de papel canson A4
 01 borracha
 01 caixa de lápis de cor
 01 cola branca (90g)
 01 estojo de canetas tipo hidrocor
 01 caderno pautado grande 60 folhas
 01 tesoura
 01 pacote de papel colorido A4
Material para projetos - deverão ser entregues no 1º dia de aula para o auxiliar de coordenação:














01 rolo de fio de Nylon
01 metro de tecido chitão – qualquer cor ou estampa
01 rolo de fita adesiva
01 rolo de durex grosso
01 rolo de barbante
02 folhas de papel cartão – cores variadas
01 pacote de papel color set – cores variadas
02 pincéis – referência 815 nº 06 e nº 10
05 tubos de cola quente grande
03 folhas de EVA – cores variadas
03 folhas de papel crepom – cores variadas
02 rolos de fita crepe
03 potes de tinta guache (250ml) – cores variadas

Observações importantes:
Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno.
Outros materiais poderão ser pedidos aos alunos durante o ano, de acordo com os projetos.
Os alunos deverão frequentar o Colégio sempre de uniforme. Também o agasalho faz parte do uniforme.
É importante marcar as peças do uniforme com o nome do aluno. O calçado do uniforme é o tênis.
O Uniforme Escolar poderá ser adquirido nos seguintes endereços:

Pluriforme: Av. Amazonas, 2.267- Bairro Santo Agostinho - Telefone: (31) 2536-2530 e WHATSAPP 99740-1136

Caetano Esportes: Av. Amazonas, 3.897 – Barroca - Telefone (31) 3332-8547

Bikas Livraria e Papelaria: Rua Lavras, 188 - São Pedro - Telefone (31) 3289-1000

RSE Loja – www.rseloja.com.br

