
RELAÇÃO DE MATERIAIS ADOTADOS - 2019
               7º  Ano - Ensino Fundamental  - II Fase

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE BARREIRAS
Qualidade em Educação

COLEÇÃO FUNDAMENTAL SAS -  VENDIDOS NA ESCOLA

LIVROS DIDÁTICOS:

LIVROS PARADIDÁTICOS / LEITURA OBRIGATÓRIA:

 A Coleção Fundamental SAS é destinada aos alunos de 6º, 7º e 8º anos e integra as disciplinas de Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa, Matemática, História, Geografia e Ciências. Os temas são trabalhados de forma a incentivar a capacidade de 

análise crítica e o raciocínio lógico, a expressão de ideias em diferentes linguagens, bem como a utilização de diferentes fontes 

de informação na construção do saber.

 Por meio do conhecimento dos aspectos naturais, socioculturais e econômicos de nosso país e de outras nações, o 

aluno é levado a compreender a importância da cidadania, da participação social, do questionamento, do diálogo e da 

proposição de soluções para a mediação de conflitos.

 As atividades proporcionam o aprofundamento e a fixação dos assuntos estudados por meio da leitura de mapas, 

gráficos, tabelas, pinturas, charges, etc. As leituras complementares, por sua vez, ampliam a visão de mundo dos alunos 

acerca do tema em estudo.

 Dialogando com os conteúdos estudados nos livros didáticos, os livros de Atividades Suplementares favorecem o 

desenvolvimento da capacidade de raciocínio dos alunos com atividades de aprofundamento que se integram ao cotidiano.

? 01- Mini Dicionário da Língua Portuguesa;

? 01- Mini Dicionário Inglês / Português;

? 01- Agenda Escolar - (Uma página por dia);

? 01- Caderno para Português;

? 01- Caderno para Matemática;

? 01- Caderno de matérias.

? 01- Estojo com lápis, caneta, borracha e apontador.

MATERIAL INDIVIDUAL 7º ANO:

IMPORTANTE: 

 O UNIFORME ESCOLAR é vendido na 
Malharia Strieder e o seu uso é  obrigatório em 
todas as atividades escolares e para todas as 
séries.
Obs.: O tênis pode ser na cor de preferência do 
(a) estudante.

Horário Matutino: 07h15min. às 12h30min.

7º ANO:

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

R Os Miseráveis
Autor: Victor Hugo
Editora: Martin Claret

R O Comprador de Aventuras e 
Outras Crônicas
Autor: Ivan Ângelo
Editora: Ática

R O Auto da Compadecida
Autor: Ariano Suassuna
Editora: Pocket Ouro

R O Mistério da Casa Verde
Autor: Moacyr Scliar
Editora: Ática
   

R A Cor do Preconceito
Autoras: Carmen Lúcia Campos; 
Sueli Carneiro; Vera Vilhena
Editora: Ática

R O Velho e o Mar
Autor: Ernest Hemingway
Editora: Bertrand Brasil
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