
 

Livros Didáticos / 2022 
7º ano - Ensino Fundamental 

Os livros didáticos deverão ser adquiridos segundo os códigos ISBN, as capas e edições 
recomendadas, uma vez que os antigos sofreram alterações em função da nova Base 
Nacional Curricular Comum (BNCC). 
 
Os livros da Moderna poderão ser adquiridos na plataforma da Editora com desconto de 
30% a partir de janeiro/2022. 
 
 

Geografia 

 

Araribá Plus Geografia 7º ano  
Editora Moderna - 5ª Edição (BNCC)  
ISBN: 9788516112141 

Ciências 

 

Araribá Plus Ciências 7º ano  
Editora Moderna - 5ª Edição (BNCC)  
ISBN: 9788516112394 

Português 

 

Araribá Plus Português 7º ano 
Editora Moderna – 5ª Edição (BNCC) 
ISBN: 9788516111762 

Matemática 

 

Matemática Compreensão e Prática 7º ano  
Autores: Cláudio Marques e Ênio da Silveira  
Editora: Moderna - 6ª Edição 
ISBN: 9788516120368 



 

História 

 

Estudar História: das Origens do Homem à Era Digital 7º ano 
Autora: Patrícia Ramos Braick  
Editora Moderna - 3ª Edição (BNCC) 
ISBN: 9788516113612 

Inglês 

O material poderá ser adquirido em livrarias e será indicado no início do ano letivo, pelas 
professoras, em sala de aula. 

 
 
 

Apostilas e Plataformas 
 

Serão adquiridas diretamente na escola.  
Será enviada uma circular e um boleto para pagamento. 

 

Kit de material individual: 

(Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno) 

⋅ Agenda. 

⋅ 1 caderno meia pauta, para história. 

⋅ Cadernos: um caderno para cada matéria, ou fichário (para os alunos que desejarem). 

⋅ 1 Bloco de desenho liso A4 – 120g, para arte. 

⋅ Cadeado para o armário (Duas chaves, sendo uma para o aluno e outra para a 

coordenação. No caso de cadeados com senha, a mesma deve ser informada). 

⋅ Pen drive (8 GB ou superior). 

⋅ Fone de ouvido com plug P3. 

⋅ Estojo completo com: Lápis grafite ou lapiseira, apontador, caneta esferográfica azul ou 

preta, caneta esferográfica vermelha, canetas permanentes (ponta média), borracha, tesoura 

sem ponta, compasso escolar, cola bastão, régua e transferidor (para Matemática). 

 

Obs.: Considerando as demandas das aulas, alguns materiais poderão ser solicitamos ao 

longo do ano letivo. 

Em caso de aulas remotas, todos os alunos deverão obrigatoriamente dispor de computador, 

webcam, microfone e internet. 
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