
Lista de Material - 2022

7º ano do Ensino Fundamental (EF-7)

Início das aulas: 24/01/2022

1. Livros:

Clique aqui para acessar a lista comparativa de preços dos materiais didáticos, cotada em livrarias
parceiras. Verifique o prazo de adesão de cada parceiro para melhores condições de pagamento.

Componente
Curricular Título do livro Vol.

Ano Autor Editora ISBN

Língua
Portuguesa

Geração Alpha -
Português

7º ano - 2019
Ed.Reformulada

BNCC

Cibele Lopresti
Costa, Everaldo

Nogueira e Greta
Marchetti

Editora SM 978-85-418-234-70

Aprendizagem
Português

7º ano Edição
2019 Editora SM 978-85-418-237-84

Jornal Joca -
Leitura

Paradidática

Assinatura anual do Jornal Joca - contemplando edições impressas, além do conteúdo online.
Na versão impressa, os alunos receberão também páginas de conteúdo em português e um
encarte  adicional com notícias em inglês. Assinatura - clique aqui

Obras Literárias

Excalibur: a
lenda do Rei

Arthur
(Graffic Novel)

Tony Lee -
Tradução Sérgio

Marinho
Editora SM

978-85-418-0268-0

A menina dos
sonhos de renda Marília Lovatel Editora

Moderna 978-85-16-10455-9

Sonho de uma
Noite de Verão

Série Clássicos
Universais

William
Shakespeare

Adaptação Walcyr
Carrasco

Editora
Moderna 978-85-160-9122-4

Viagem ao
Centro da Terra

Série Clássicos
Universais

Júlio Verne.
Adaptação de

Walcyr Carrasco

Editora
Moderna 978-85-160-7889-8

Inventores e
suas ideias
brilhantes

Mortos de fama Mike Goldsmith
Editora

Companhia
das Letras

978-85-3591-885-4

Geografia

Geração Alpha -
Geografia

7º ano - 2019
Ed.Reformulada

BNCC

Fernando dos
Santos Sampaio e
Marlon Clovis de

Medeiros

Editora SM 978-85-418-233-19

Geoatlas
(mesmo usado

no 6º ano)

Volume único -
35ª edição

Maria Helena
Simielli Editora Ática 9788508193301

História
História –

Sociedade &
Cidadania

7º ano -
2018 / 2019

Ed.Reformulada
BNCC

Alfredo Boulos
Júnior Editora FTD 978-85-960-205-72

Filosofia Encontro com a
Filosofia

7º ano - 2ª
Edição Ricardo Melani Editora

Moderna 978-85-161-122-88

Matemática Araribá Plus -
Matemática

7º ano - 5ª
Edição

Editora
Moderna 978-85-161-126-53

Ciências Panoramas -
Ciências

7º ano - Edição
2019

Leandro Pereira de
Godoy Editora FTD 978-85-960-243-27
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https://www.riobranco.org.br/pdf/2022_ef7_lista_comparativa.pdf
https://www.riobranco.org.br/pdf/Tutorial-Joca-2022.pdf
http://sene


Inglês O material será indicado pelo professor via Classroom de acordo com a classificação para
2022.

Programa
Socioemocional

Programa
Semente-

Material didático
+ acesso à
plataforma

digital
4ª edição

2021

Caetano Siqueira;
Celso Lopes de
Souza; Eduardo

Calbucci; Fernanda
de Morais Silva,
Helder Kamei e
Juliana Todeschi

Semente
Educação

Ltda.
978-65-88818-18-3

Observação: o material do Programa Semente será disponibilizado a partir de 06/12 na plataforma de vendas da
Semente Educação - clique aqui

Para melhor organização dos alunos, não será permitido o uso de fichário, nem de caderno único com
divisórias de matérias

● PORTUGUÊS
01 caderno universitário de 200 fls.
01 Pasta com plásticos transparentes para guardar textos e pesquisas (utilizada desde o 6º ano).
01 dicionário da língua portuguesa (utilizado desde o 6º ano).

● GEOGRAFIA
01 caderno universitário de 100 fls.
01 pasta catálogo para artigos/recortes de jornais e/ou afins.

● HISTÓRIA
01 caderno universitário de 100 fls.

● FILOSOFIA
01 caderno universitário de 100 fls.

● MATEMÁTICA
01 caderno universitário, espiral, de 200 fls. – para uso em classe e como caderno de estudos
01 compasso, grafite para compasso, lixa de unha (para o grafite do compasso)
01 transferidor simples de 180°
01 régua de 30 cm
01 caixa de lápis de cor com 12 cores
01 marca texto

● CIÊNCIAS
01 caderno universitário de 100 fls.

● INGLÊS
01 caderno universitário de 50 fls.

2. Recomendação do uso de equipamento digital

O período de aulas on-line trouxe um avanço significativo no uso de ferramentas digitais, mudando hábitos e
comportamentos. Aproveitando esse processo de renovação, o Colégio Rio Branco está disponibilizando para os seus
alunos acesso a rede wi-fi no uso de dispositivo digital em sala de aula.

Para o ano de 2022, recomendamos que os alunos adotem e utilizem, de forma facultativa, um equipamento digital para
as aulas e trabalhos desenvolvidos em classe.

O aluno poderá utilizar um dispositivo que ele já possui, sem necessidade de investir em um novo equipamento. Para
aqueles que desejarem investir em um equipamento, há soluções com custo menor, como é o caso dos chromebooks,
que executam o Chrome OS, um sistema operacional que tem armazenamento em nuvem, traz integrado o melhor do
Google e tem diversos níveis de segurança.

O celular pode ser um dispositivo, porém alguns modelos apresentam limitações no uso para digitação ou no acesso a
aplicativos.
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https://www.riobranco.org.br/pdf/Tutorial-Semente-2022.pdf


3. Observações importantes

a. Diariamente, trazer um estojo com o material mínimo necessário, e em pleno funcionamento, contendo:
lápis (apontador) ou lapiseira e grafite, borracha, 1 caneta - tinta azul ou preta, 1 caneta - tinta vermelha, 1
caneta marca texto, uma régua pequena (20 cm), cola, tesoura de ponta arredondada.

b. Uma pasta de capa plástica dura (Sugestão: Clear Book-Yes) contendo 40 plásticos fixos, para uso de todas
as disciplinas.

c. Identificar todo o material com nome e série do aluno.
d. Durante o ano, poderão ser solicitados outros livros de leitura de ficção e não-ficção, dependendo dos

projetos que estiverem sendo desenvolvidos.
e. Favor trazer no 1º dia de aula (24/01/2022) apenas caderno e estojo. Aguardar horário.
f. Os alunos fazem uso da Agenda Google.

Profª. Cintia Patrick Capellato
Coordenadora do Ensino Fundamental II
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