
 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2022 
FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 7º ANO 

 
LIVROS DIDÁTICOS 

 
O material didático é um instrumento importante no processo de ensino e aprendizagem, configurando-

se como um meio para que as competências e habilidades do estudante sejam desenvolvidas e 
potencializadas, dentro da proposta pedagógica do Colégio Damas. O educador trabalha os conteúdos do 
material, adaptando-os à rotina escolar, às necessidades do aluno e, sempre, leva em conta o estímulo ao 
protagonismo estudantil na construção do conhecimento também atrelado aos valores institucionais do 
Damas. 

Alinhado à BNCC e reconhecido nacionalmente por apresentar os componentes curriculares com 
excelência, o Sistema Bernoulli apresenta seus conteúdos de forma abrangente, aprofundada e criteriosa. 
Nele, são valorizadas competências cognitivas, enfatizando a dimensão da compreensão, síntese, 
formulação de hipótese, resolução de problemas, criatividade, entre outras habilidades. 

 
Os pais/responsáveis dos(as) alunos(as) do 7º ano do Ensino Fundamental poderão adquirir os Livros do 

Sistema de Ensino Bernoulli – EF7 na ACDMAV (anexo ao Colégio Damas). 
 

 FORMAÇÃO HUMANA: material da OPEE será entregue ao aluno na sala de aula sem custo 

adicional para a família – autor: Léo Fraiman – ed. FTD;

 PROGRAMA BILÍNGUE: o material a ser usado ao longo do ano letivo será entregue ao aluno na sala 

de aula sem custo adicional para  a família;

 Minidicionário da Língua Portuguesa, de Ruth Rocha – Ed. Scipione (sugestão), a ser usado ao 
longo do ano letivo.

 

LIVROS DE LITERATURA 
Trabalhados nas etapas letivas:  

 

1ª Etapa: O Homem da Máscara de Ferro, de Alexandre Dumas – Editora Todolivro; 
2ª Etapa: O Gênio do Crime, de João Carlos Marinho – Editora Global; 
3ª Etapa: O Veleiro De Cristal, de José Mauro de Vasconcelos – Editora Melhoramentos. 

 
Obs.: os livros encontram-se disponíveis na Plataforma Árvore de Livros. 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
Uso ao longo do ano letivo  

 

 01 caderno grande (12 matérias);

 01 estojo completo: lápis, borracha, lapiseira, canetas (azul, preta e vermelha), corretivo, marcador 

de texto, tesoura e régua de 30 cm.



 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL – AULA DE ARTE 
Uso ao longo do ano letivo  

 

 01 tela para pintura (tamanho 30x40 cm);

 Tintas nas cores preta, branca, azul, amarela e vermelha (guache ou PVA) de 37 ml;
 02 pincéis: formato chato tamanho 16/ formato redondo tamanho 8;

 01 tesoura sem ponta;

 01 jogo de caneta hidrocor;

 01 jogo de lápis de cor;

 01 lápis 6B;

 01 borracha;

 01 apontador;

 01 marcador permanente preto ponta média;
 1 bloco de papel canson tamanho A4 – 140mg/m²;

 1 bata para laboratório (identificada com o nome do(a) aluno(a)).
 

 OBSERVAÇÕES:  
 

 Em virtude da realização de alguns projetos específicos durante o ano letivo, outros materiais 
poderão ser solicitados aos alunos, a depender da demanda de cada projeto;

 

 Todo material de uso individual deve ser marcado com o nome do(a) aluno(a) e estar disponível 
para utilização, de acordo com o horário das aulas.


