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Material Escolar - 7º Ano Ensino Fundamental – 2022
 Os cadernos que compõem o material didático – Sistema Anglo – não são
vendidos em livrarias. Eles serão entregues diretamente aos alunos, na
escola, na primeira semana de aula. O valor do material será cobrado
junto ao boleto da mensalidade, em oito parcelas, de fevereiro a setembro.
 1 caderno com divisórias (para diferentes componentes curriculares)
 Estojo com lápis preto, caneta simples, caneta marcador de texto, borracha e régua
 1 dicionário de inglês – português (do ano anterior)
Para as aulas de Língua Portuguesa
Dentre as leituras previstas para 2022, as três seguintes são obrigatórias para todos os
alunos:
1. Pina, Sandra. Velhas Histórias Guardadas. São Paulo: Editora do Brasil, 2017.
2. Yousafzai, Malala. Eu sou Malala (Edição juvenil): Como uma garota defendeu o
direito à educação e mudou o mundo. São Paulo: Editora Seguinte.
3. Cunha, Leo. Ninguém me Entende Nessa Casa! Crônicas e Casos. São Paulo: FTD.


A quarta leitura será escolhida pelo aluno de acordo com suas preferências e
orientação da professora.
 Outras obras literárias serão sugeridas no início do ano letivo.
Para as aulas de Língua Alemã
 1 minidicionário de alemão-português/ português-alemão
 O livro didático de Língua Alemã não está incluído no material apostilado do sistema
Anglo e é cobrado separadamente. A encomenda será feita pela escola no início do ano.
Para as aulas de Artes Plásticas
1 bloco de folhas A3 – 1 cola tenaz - 1 régua de 30cm - 1 lápis HB - lápis de cor - 1
apontador - canetinhas coloridas - 1 borracha macia - 1 caixa de tinta guache 6 cores - 1
pincel nº 12 ou 34 - 1 revista para recorte 1 tesoura – 1 pacote de papel Filipinho
Para as aulas de Matemática
1 régua 30cm - 1 transferidor - 1 compasso – 1 calculadora simples – 1 esquadro
Para as aulas de Educação Física
● Atestado médico atualizado (preferencialmente de médico pediatra ou cardiologista) com
data entre fevereiro e março/2022 (entregar na secretaria até 14/03/2022).

