
 

Lista de materiais 2018 

7º ano - Ensino Fundamental II 
PORTUGUÊS 
 
Crescer em sabedoria – Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Mackenzie. (Sistema 

Mackenzie de Ensino)  

 

 Um caderno de 100 folhas (espiral universitário) 

 Pasta catálogo com 50 plásticos  

 1 cola bastão 

 1 marca-texto 

 Folha de redação - Será disponibilizada no Portal do Colégio Mackenzie (em 

Circulares) e será utilizada, ao longo do ano letivo, conforme a solicitação da 

professora.  

  

 Gramática – Sugerimos qualquer uma das mencionadas abaixo. (Somente para 

estudo.)   

  

• CEREJA, William Roberto. Gramática - Texto, Reflexão e Uso. São Paulo: Saraiva, 4ª 

Edição.   

• TERRA, Ernani. Gramática de hoje / Ernani & Nicola. São Paulo: Scipione, 8ª Edição.  

• MESQUITA, Roberto Melo e MARTOS, Cloder Rivas. Gramática Pedagógica. São Paulo: 

Saraiva, 30ª Edição.   

• BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. São Paulo: Nova  

Fronteira, 2ª Edição.  

  

 Minidicionário – Sugerimos qualquer um dos mencionados abaixo.   

HOUAISS, Antônio. Dicionário da Língua Portuguesa – Míni. Rio de Janeiro: Ed. Objetiva. 

• Dicionário Escolar da Língua Portuguesa Michaelis. São Paulo: Ed. Melhoramentos.  

• Minidicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Ed. Melhoramentos.   

• BECHARA, Evanildo. Minidicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Ed. Nova 

Fronteira.  



 Livros paradidáticos – 1ª etapa  

 

• DOYLE, Arthur Conan. Sherlock Holmes – casos extraordinários; Tradução e 

adaptação Marcia Kupstas. São Paulo: FTD. 

• NICOLELIS, Giselda Laporta. Não se esqueçam da rosa. São Paulo: Saraiva. 

  

MATEMÁTICA 
 
Crescer em sabedoria – Matemática. São Paulo: Editora Mackenzie. (Sistema Mackenzie 

de Ensino)  

 Caderno de 100 folhas (espiral universitário)  

 Pasta catálogo com 100 plásticos  

 1 borracha macia  

 Lápis e/ou lapiseira  

 Canetas  

 1 régua de 15 cm  

 1 régua de 30 cm  

 1 transferidor 180° (simples)  

 1 compasso 

 Jogos de esquadros  

 Livro paradidático:  

  

 Educação financeira na escola – Oficina das Finanças - volume 7. Autores: 

Carolina Simões Lopes Ligocki e Silvana Maria Silva Iunes – Brasília: Editora 

Oficina, 2015. (Será usado ao longo do ano letivo.)   

 
HISTÓRIA 
 

Crescer em sabedoria – História. São Paulo: Editora Mackenzie. (Sistema Mackenzie de 

Ensino)  

 Caderno de 50 folhas (brochura universitário) 
 
GEOGRAFIA 
 
Crescer em sabedoria – Geografia. São Paulo: Editora Mackenzie. (Sistema Mackenzie 

de Ensino)  

 SIMIELLI, Maria Helena. Atlas Geográfico Escolar. Ed. Ática. (Será utilizado nos demais 

anos do Ensino Fundamental II.) 

 1 caderno de 50 folhas (brochura universitário)  



 
CIÊNCIAS 
     
Crescer em sabedoria – Ciências. São Paulo: Editora Mackenzie. (Sistema Mackenzie de 

Ensino)   

 1 caderno de 50 folhas (brochura universitário)  

 1 avental branco de mangas longas  

 
ARTE  
 
Crescer em sabedoria – Arte. São Paulo: Editora Mackenzie. (Sistema Mackenzie de 

Ensino)  

Os materiais listados abaixo devem ser entregues, no primeiro dia de aula, no ateliê. Eles 

serão usados coletivamente ao longo do ano.  

 1 bloco de Canson A4  

 3 folhas de transparência A4  

 2 folhas de papel triplex A2  

 1 rolo de fita crepe larga 

 1 rolo de fita dupla face  

 1 rolo de fita dupla face larga 

 1 cola líquida  

 1 jogo de canetão (tipo piloto) 12 cores  

 1 tinta para artesanato amarela  

 1 tinta para artesanato laranja  

 1 tinta para artesanato vermelha  

 1 tinta para artesanato pink 

 2 canetas pretas permanentes  

 1 conjunto de canetinha hidrocor de 12 cores  

 1 kg de argila  

 3 lápis 3B 

 1 borracha  

 1 apontador   

 1 retalho de algodão estampado 50x50 cm 

 

Observação: Sugere-se o uso de um camisetão durante as aulas, para proteger o uniforme. 
 
 
 
 



INGLÊS       
 
Observação: Os livros dessa disciplina só devem ser comprados depois de o(a) aluno(a) 

saber que nível cursará. Esse diagnóstico será feito ao longo da primeira quinzena de 

aula. 

 Caderno de 50 folhas (brochura universitário) - Caso o caderno do ano anterior 
esteja em bom estado de conservação e com folhas em branco, poderá ser 
reutilizado.  

 
ESPANHOL       
 
Crescer em sabedoria – Espanhol. São Paulo: Editora Mackenzie. (Sistema Mackenzie de 
Ensino)  

 Caderno de 50 folhas (brochura universitário) – para anotações de sala de aula  

 Caderno pequeno brochura de capa dura e lisa de 100 folhas – para realização 

de projeto ao longo do ano letivo  

 Pasta catálogo com 50 plásticos 

 Dicionário de Espanhol/Português 
 

ENSINO RELIGIOSO E ÉTICA 
 

 1 caderno de 50 folhas (brochura universitário) – Será utilizado nos demais anos 

do Ensino Fundamental II. 

 

OBSERVAÇÕES:  

1) A lista dos livros paradidáticos que serão adotados na 2ª e na 3ª etapas será divulgada 

ao longo do ano.  

2) Os estudantes receberão do colégio uma agenda escolar, para uso diário e 

obrigatório, na qual deverão registrar os comunicados e as atividades escolares.  

3) Os materiais solicitados nesta lista poderão ser adquiridos na Livraria Mackenzie ou 

em qualquer livraria à sua escolha, exceto os livros do Sistema Mackenzie de Ensino, que 

serão entregues ao aluno, em sala de aula, e cobrados por boleto bancário. 

 


