
 

LISTA DE MATERIAL – ANO 2023 

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

DISCIPLINA NOME DO LIVRO ISBN AUTOR E EDITORA MATERIAL ESCOLAR 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Coleção: Geração Alpha – 

Português 7 

9788541817530 Cibele Lopresti Costa, 

Everaldo Nogueira, 

Greta Marchetti 

1ª edição, 2017 

Editora SM 

1 caderno grande brochurão capa dura 

para Português, 1 caderno grande 

brochurão capa dura para Redação 

(poderá ser utilizado o caderno do ano 

anterior, desde que esteja em bom 

estado), 1 dicionário, 10 folhas de 

almaço. 

MATEMÁTICA Matemática 

Compreensão e 

Prática 

9788516120368 Ênio Silveira e Cláudia 

Marques 

6ª edição, 2019 

Editora Moderna 

2 cadernos quadriculados grandes 

capa mole (5x5mm), 16 folhas 

quadriculadas de almaço, régua 

(20cm no estojo), tesoura, cola, 

compasso e transferidor. 

HISTÓRIA Teláris 9788508193288 Cláudio Vicentino 

José Bruno Vicentino 

3ª edição 

Editora Ática 

1 caderno grande brochurão (capa 

dura), 5 folhas A3. 

GEOGRAFIA Teláris 9788508193080 Jose Vesentini 

Vânea Vlach  

Editora Ática 

1 caderno grande brochurão (capa 

dura) 

CIÊNCIAS Teláris 9788508193240 Fernando 

Gewandsznajder e 

Helena Pacca 

Editora Ática 

1 caderno novo, grande brochurão 

(capa mole), 10 folhas de almaço, 10 

folhas de desenho, régua, lápis de cor, 

cola, tesoura e marca texto. 

LÍNGUA 

ALEMÃ 

x-x-x x-x-x x-x-x 1 caderno grande brochurão capa 

mole (pode ser o mesmo do ano 

anterior), 1 dicionário 

Alemão/Português- 

Português/Alemão. 

LÍNGUA 

INGLESA 

Metro 2 – Second Edition 

 

Obs.: O livro didático de 

Inglês NÃO poderá ser 

adquirido usado. 

 

 

978-0-19-426686-4 Editora Oxford 
 

1 caderno grande brochurão capa       mole 

(recomenda-se o mesmo do 

ano anterior). 

ARTES x-x-x x-x-x x-x-x Lápis de cor, régua, compasso, 

transferidor. 

QUALIDADE DE 

VIDA 

x-x-x x-x-x x-x-x 1 caderno grande brochurão (capa 

mole). Pode ser utilizado o mesmo 

caderno do ano anterior. 

 

OBSERVAÇÕES 

• Todo o material deve estar identificado com o nome e turma do aluno. 

• Um bloco de folha desenho A3. 

• Cadernos: somente serão aceitos cadernos brochurões já padronizados com o logotipo do Colégio Mauá. 

• Português - leituras do 1º trimestre: 

1) O pequeno príncipe. Autor: Antonie de Saint-Exupéry. (Sugestões de editoras: Agir e Harper Collins) 

2) Longe de casa. Minha jornada e histórias de refugiados pelo mundo. Autora: Malala Yousafzai. Editora Seguinte. Tradução: 

Lígia Azevedo. 

• Outras leituras serão indicadas no início do ano letivo. 

• Língua Inglesa: o livro didático de Inglês não poderá ser adquirido usado. 

• Língua Alemã: os livros de alemão estarão disponíveis no colégio no início do ano letivo,  por empréstimo e sem custo. 

• Sugestão de dicionário: Aurélio ou Houaiss. 


