COLÉGIO LUIZ BLANCO
LISTA DE MATERIAIS - 2019
7º. ANO (ANTIGA 6a SÉRIE)
MATERIAL DE USO DIÁRIO DO ALUNO (DEVE PERMANECER NA MOCHILA)
 04 lápis grafite número 2
 01 borracha macia
 01apontador com reservatório
 01 estojo
 01 compasso
 01 régua com 30 cm transparente
 01 caixa de lápis de cor
 01 tesoura sem ponta e com o nome gravado
 01 agenda com data com no mínimo 20 cm. Esta agenda deverá ser enviada para escola diariamente.
Solicitamos não comprar agenda menor que o tamanho estipulado
 01 caneta grifa-texto
 01 pasta grande plastificada com elástico (para bilhetes, textos e lição de casa)
 01 tubo de cola branca 90 g.
 01 tubo de cola bastão
 02 canetas esferográficas (uma azul e uma vermelha) - não serão aceitas as canetas que apagam.
 01 transferidor transparente 360°
 01 corretivo em fita (não enviar líquido)
 01 pen drive (manter o mesmo do ano anterior)
PARA AS DISCIPLINAS
 05 cadernos universitários (espirais) de capa dura, com 100 folhas
 10 folhas de papel almaço com pauta
 02 blocos de fichário para atividades (um deve ficar em casa e outro ficará na escola)
 01 pasta A/Z de 5 cm para portfólio com 10 plásticos grossos para atividades em geral (Não colocar nível e
colocar etiqueta para cada área em cada plástico desta pasta). Somente para alunos novos
 01 pasta com Romeu e Julieta de plástico com 10 plásticos grossos para atividades em geral (colocar etiqueta para
cada área em cada plástico desta pasta)
 01 pasta A3 com alça (pode-se usar a do ano anterior)
 01 bloco criativo com 32 fls. – 8 cores
 02 blocos com 20 folhas de Canson A3 (cor branca)
 01 jogo canetinhas hidrocor
 01 caixa de giz de cera
 15folhas de papel vegetal

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 É opcional a quantidade de lápis e canetas na caixa.
 Avaliar a qualidade dos materiais.
 Não enrolar as folhas
 Caso os alunos já possuam os materiais solicitados, os mesmos poderão ser utilizados, inclusive o caderno do ano
anterior.
 Os materiais de uso individual devem ser repostos sempre que necessário.
 Todo o material deverá ser entregue no primeiro dia de aula 28/01/2019, devidamente etiquetado e
identificado com o nome do aluno e o nível.
Largo Três de Maio, 88 – Vila Pires – Santo André – São Paulo
Fone/Fax: 4972-1058
contato@colegioluizblanco.com.br

LIVROS DIDÁTICOS / 2019 – 7O. ANO (antiga 6a série)


Língua Portuguesa: Geração Alpha 7 e Caderno de Atividades Geração Alpha 7
Autores: Marchetti,Greta / Costa,Cibele Lopresti, Nogueira,Everaldo
Editora: SM



Matemática – Projeto Araribá Plus – 7º ano
Autores: Edições Educativas da Editora Moderna
Editora: Moderna



História: Geração Alpha 7
Autores: Motooka, Debora
Editora: SM



Geografia: Geração Alpha 7
Autores: Nemi,Ana Lucia Lana / Motooka,Debora Yumi
Editora: SM



Ciências: Geração Alpha 7
Autor: João Batista Aguilar
Editora: SM



Inglês – I – World 2
Autores: Michael Donnie, David Gray, Juan Manuel Jimenez
Editora: SM



Espanhol – Ventana 2
Editora: Santillana



Empreendedor Júnior – 7º ano
Autor: Leo Fraiman
Metodologia OPEE

Livros paradidáticos:
 Tempo justo - Editora: SM / Autor: João Anzanello Carroscoza
 O caderno do jardineiro - Editora: SM / Autor: Angela Lago
 Ética e poder – Editora: FTD / Autor: Gabriel Chalita
O livro de empreendedorismo (OPEE) deverá ser adquirido na secretaria do colégio, no valor de R$ 99,00.
OBS:- Todos os livros deverão estar encapados e etiquetados.
Parceria com a Livraria abaixo:
Livraria Affonso e Castellano
Rua das Bandeiras, 416
Santo André
Tel: 4432-3832
Qualquer dúvida, estamos à disposição.

