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OBSERVAÇÕES: MATERIAL INDIVIDUAL
1. A lista de livros literários será divulgada em fevereiro/2018

2. O material didático Anglo só poderá ser adquirido no Colégio 
Ibituruna. Ressaltamos que não será permitida a utilização do 
material usado, pois ele é consumível;

3. O uso do material didático pelo aluno será obrigatório a partir de 
01/02/2018.

4. Retorno às aulas no dia 01/02/2018, horário normal de 7h às 
12h30min. 

5. Verificar no portal do Colégio o horário de aulas do dia.

• Português: 1 caderno brochurão capa dura 96 fls / 01 mini 
dicionário de Língua Portuguesa de acordo com a nova ortografia.

• Matemática: 01 caderno brochurão capa dura 96 fls./ 01 compasso 
/ 01 régua de 30cm / 01 jogo de esquadros / 01 transferidor.

• História: caderno opcional de matéria.

• Geografia: 01 tubo de cola / 01 tesoura.

• Ciências: caderno opcional de matéria.

• Espanhol: caderno opcional de matéria.

• Inglês: caderno opcional de matéria.

• Ensino Religioso: 01 caderno brochurão, capa dura (48 fls).

• Redação: 01 caderno brochurão, capa dura (96 fls).

• Literatura: 01 caderno brochurão, capa dura (48 fls).

• Arte: 01 caixa de lápis de cor 24 cores /01 caneta hidrográfica preta.
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LIVROS LITERÁRIOS 2018 – 7º ANO 

 

Prezada Família, 

A lista de obras literárias relacionadas abaixo será trabalhada ao longo do ano de 2018. Os professores 

iniciarão os trabalhos com as obras a partir de 05/03/2018. 

Em 2017 percebemos que muitos alunos do 6º ao 8º anos fizeram a escolha de ler apenas os resumos 

disponíveis na internet. Ressaltamos que esta pratica prejudica e limita muito o trabalho da Literatura, 

comprometendo o desenvolvimento das competências leitoras e o senso crítico dos alunos. Indicamos que os livros 

sejam adquiridos e lidos na integra. 

As professoras já informaram aos alunos em aula a ordem e data que os livros serão cobrados, esta 

informação está disponível no site, no cronograma de literatura. 

Para facilitar a aquisição dos livros, a livraria do Colégio estará encomendando as obras que vocês 

desejarem. Os interessados deverão procurar a livraria que estará funcionando na secretaria do Colégio, de 7h às 

17h, até o dia 19/02 (segunda feira), para realizar sua encomenda. 

 

 TÍTULO AUTOR EDITORA 
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 O Anjo Linguarudo Walcyr Carrasco Moderna 

A marca de uma Lágrima Pedro Bandeira Moderna 

Na ilha do dragão Maristel Alves dos Santos Ática 
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 A corrente da vida Walcyr Carrasco Moderna 

Espelho Maldito Giselda Laporta Nicolelis Saraiva 

Pântano de Sangue Pedro Bandeira Moderna 
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 Estrelas Tortas Walcyr Carrasco Moderna 

Droga de Americana! Pedro Bandeira Moderna 

O segredo das tranças e outras histórias africanas Rogério Andrade Barbosa Ática/Scipione/Saraiva 

 


