Livros a serem adotados em 2022 – 7º ANO EFII
SISTEMA ETAPA:
O material didático do Sistema ETAPA, que inclui todas as disciplinas, exceto espanhol e os livros
paradidáticos, será adquirido e entregue diretamente no IECJ.

LEITURAS COMPLEMENTARES

PORTUGUÊS
1Título: Amizade eterna e outras vozes da África
Autor(es): Ilan Banman
Editora: Moderna
2Título: A droga da obediência
Autor(es): Pedro Bandeira
Editora: Moderna
3Título: Sherlock Holmes - O roubo da coroa de berilos e outras aventuras
Autor(es): Conan Doyle
Editora: Melhoramentos
4- Título: O Extraordinário
Autor(es): R. J. Palacio
Editora: Intrínseca

QUÍMICA, GEOGRAFIA E BIOLOGIA
Título: Minerais, minérios e metais - De onde vêm? Para onde vão?
Autor: Eduardo Leite do Canto
Editora: Moderna
2ª edição - Edição reformulada
Obs: os livros paradidáticos podem ser encontrados também em sebos físicos e virtuais.

Espanhol
Como as aulas de Espanhol serão opcionais, o material será solicitado em 2022.

LISTA DE MATERIAL
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1 Caixa de lápis de cor para artes
1 agenda escolar - sugestão: 1 dia por folha
30 Folhas de sulfite para artes
1 Tesoura
1 cola
1 Compasso, 1 transferidor e 1 par de esquadro
1 Régua de 30 cm
1 Caderno ou parte do fichário para cada disciplina (redação, história, geografia, inglês, física,
química e biologia).
1 Caderno de 96 folhas exclusivo para matemática.
1 Caderno de 96 folhas exclusivo para gramática.
1 Pasta com elástico (Produção textual)
1 Pasta com elástico para guardar trabalhos, avaliações, etc...
1 Dicionário de português atualizado de acordo com a nova ortografia

AJUDE A PRESERVAR O PLANETA TERRA!
Se possível, reaproveite o material do ano anterior (mochila, estojo, lápis, canetas, pastas, plásticos etc)
e substitua objetos que trazem problemas para o meio ambiente. Agradecemos.

Orientações para início do ano 2022

Divulgação das listas de classe: 21/1/2021, a partir das 8h em nosso site.
Início das aulas regulares: 24 de janeiro de 2022.
Ensino Fundamental II - 6º ao 9º ano: das 7h30 às 12h05.

