CENTRO EDUCACIONAL SÃO GERALDO

7º ANO
Material adotado – Sistema de ensino Dom Bosco / Ensino Fundamental II / 2018
Material Bimestral: Livro integrado (Língua Portuguesa, História, Geografia, Matemática, Ciências), Arte, Inglês e Espanhol.


Dom empreendedor.

Portal Nosso Dom: Conteúdos exclusivos e interatividade para escola. Acesso a mais de 55 mil páginas de conteúdos
distribuídas em diversas áreas de conhecimento.



EducaDom – Disponível para as disciplinas de Matemática e Português.
Simulados: Ciclo de simulados com quatro provas por ano
Livros Paradidáticos 2018 – 7º ano
Título
Autor
Editora
Tema abordado
Gabriel, um jovem de 13 anos, faz do jogo de computador Torre de

Gabriel e a torre de
pedra

Max Velati

Pedra uma fuga para seus problemas emocionais. Seu pai viaja

FTD

muito, sua mãe, sempre ocupada, e ninguém tem tempo para ele. Só
que seu avô Chico fica doente e vai morar na casa da família,
instalando-se no quarto do neto. Assim, esta aproximação resulta no
primeiro contato de Gabriel com a filosofia. Educar, o pensamento
para que ele aprenda a achar respostas. Com essas palavras, Chico
ensina Gabriel a rever seu modo de pensar e lidar com os obstáculos
da vida.
Temática: Convívio familiar, Filosofia.

Não me Pergunte
Por quê

Sandra Saruê

Infância roubada

Melhoramentos

Telma
Guimarães e
Júlio Emílio
Braz

FTD

Inspirado em casos reais de bullying.

O sonho de Eli e Edi é ir para a escola. Crianças que
trabalham nos laranjais o dia inteiro, que ganham com a
"panha" da laranja para ajudar no sustento da família. Como ir
para a escola e continuar trabalhando? Quem explora o
trabalho das crianças não quer nem saber. A professora Joana
aconselha enfrentar a situação e retomar os estudos. Será que
eles conseguirão?

Temática: exploração do trabalho infantil
MATERIAIS DE USO PESSOAL / Ensino Fundamental II (6º ao 8º)
Material

6º / 7º e
8º ano EF

Apontador copinho; Borracha; Canetas azul, preta e vermelha; Cola; Lápis/lapiseira; Régua de 30 cm;

1

Caderno 7 Disciplinas

1

Caderno quadriculado capa dura (para geometria)

1

Caderno capa dura de pauta dupla caligrafia

1

Compasso 8ºano

1

Dicionário de inglês e espanhol

1

Dicionário de português

1

Papel canson A4 (bloco)

1

Pincel para pintura Nº 10; Transferidor

1

Tesoura sem ponta;

1

Touca de natação

1

Todo o material deve ser etiquetado com o nome completo e turma do aluno. Aconselhamos reutilizar os
cadernos que não foram consumidos em sua totalidade, ex. Inglês/espanhol/caligrafia. Não é permitido o
uso de corretivo e estilete. Desaconselhamos o uso de fichário.

