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ENSINO FUNDAMENTAL II –  ANO LETIVO 2023 

7º ANO - LISTA II – LIVROS 

 
 
Senhores pais, 

 

 

Os livros da Editora Moderna: Matemática (do 6o ao 9o ano) e História (6o e 7o anos), devem 

ser exclusivamente adquiridos pela Plataforma Moderna Compartilha. Os pais ou responsáveis poderão 

retirá-los na Biblioteca do colégio a partir do dia 23/01/23, das 8h às 12h e das 13h às 15h. 

Como a escolha do livro didático de História dos 6os e 7os anos necessitou de mais tempo para 

ser efetivada, a aquisição do mesmo pela Plataforma Moderna Compartilha só estará disponível a partir 

de janeiro, com data a ser informada pela editora.  

Dessa forma, os pais dos alunos dos 6os e 7os anos já poderão adquirir, se quiserem, o livro de 

Matemática - já disponível na Plataforma Compartilha e, posteriormente, o de História (quando a data 

de acesso do mesmo estiver disponível na plataforma). 

Segue abaixo o link relativo às orientações para a compra no site Compartilha 2023 da Editora 

Moderna: 

 

Orientações para compra no site Compartilha 2023 da Ed. Moderna 
https://www.colegio-santaclara.com.br/listas_material/ef1_listas_material/Comprar_livros_Editora_Moderna.pdf 

(Alunos já cadastrados pelo colégio e liberados pela Moderna) 

 

Informamos, também, que os alunos já foram cadastrados na referida plataforma. 

 

Atenciosamente, 

 

Orientação Ensino Fundamental (anos finais) 

 
 

RELAÇÃO DE LIVROS ADOTADOS 

 

PORTUGUÊS  

 

PASCHOALIN, & SPADOTTO. Minigramática. São Paulo : Editora  FTD. ISBN 9788532299994 ou  

9786557426999.    

Observação: Em relação à aquisição da Minigramática, será aceito qualquer  um dos ISBNs 

mencionados. Esse livro será usado como material de consulta.  

Livros Paradidáticos 

 

● VILLORO, Juan. O livro selvagem. São Paulo: Seguinte Editora. 2011. ISBN 9788535919868  

 

COLÉGIO SANTA CLARA 

 

https://www.colegio-santaclara.com.br/listas_material/ef1_listas_material/Comprar_livros_Editora_Moderna.pdf
https://www.colegio-santaclara.com.br/listas_material/ef1_listas_material/Comprar_livros_Editora_Moderna.pdf


 

 

● ZENATTI, Valérie. Uma garrafa no mar de Gaza. Tradução Julia da Rosa Simões. São Paulo : 

Seguinte Editora. 2012. ISBN 978-85-6576-502-2  

 

● SELZICK, Brian. Sêm fôlego. São Paulo : Edições SM. 2012. ISBN 978-85-7675-863-1  

 

 

HISTÓRIA 

 

ARARIBÁ PLUS – 7º Ano – História  / obra coletiva. 5º ed. São Paulo : Editora Moderna, 2018.  

ISBN 978-85-16-11198-4  

 

                                      

INGLÊS 

 

SPENCER, David. GATEWAY TO THE WORLD STUDENT'S BOOK PACK 

W/WORKBOOK-A2. Editora Macmillan. ISBN 9786685749700  

 

 

GEOGRAFIA 

 

MAGALHÃES, Cláudia: et al (vários autores). Apoema Geografia, 7º ano. São Paulo : Editora do 

Brasil, 2018. ISBN 978-85-10-06914-4    

 

 

MATEMÁTICA 1 e MATEMÁTICA 2 

 

ARARIBÁ PLUS – 7º Ano – Matemática  / obra coletiva. 5º ed. São Paulo : Moderna, 2018.  

ISBN 978-85-16-11265-3   

 

ARARIBÁ PLUS – 7º Ano – Matemática: caderno de atividades / obra coletiva. 5ºed. São Paulo : 

Moderna, 2018. ISBN 978-85-16-11267-7   

 

Orientações com relação à aquisição dos livros de Matemática (do 6º ao 9º ano) 

● O livro teórico poderá ser adquirido novo (com código de acesso à versão digital) ou usado (sem 

código de acesso à versão digital, pois o período de acesso à mesma  é de apenas 1 ano a partir 

do primeiro acesso). 

● O caderno de atividades deve ser adquirido novo. Por se tratar de um livro consumível, isto é, 

o aluno escreve as resoluções no próprio livro, não deve, em hipótese alguma, ser adquirido 

usado. 

A aquisição do caderno de atividades usado, com as resoluções dos exercícios já feitas 

anteriormente, compromete o processo de aprendizagem do aluno. 

 

CIÊNCIAS 

 

SOUZA, Carolina ; PIETROCOLA, Maurício ; FAGIONATO, Sandra. Tempo de ciências 7. 4.ed. São 

Paulo : Editora do Brasil, 2019. (Coleção tempo). ISBN 978-85-10-07420-9         



 

 

 

 

OBS: Para uso geral das disciplinas (para quem ainda não tem): 
 

- Um CHROMEBOOK por estudante, com as especificações, das marcas, números de série ou modelos 
sugeridos: 

- Um fone de ouvido para uso com o Chromebook, em sala de aula.

- Acer: 

- C733-C607 

- C733-C3V2 

- C733t-C2hy (Touchscreen) 

 

 

 

- Lenovo: 

- 81MA001TBR 

- 11IGL05 IdeaPad 3 

- Flex 3 11IGL05 (Touchscreen) 

 

 

 

- Samsung: 

- XE310XBA-KT1BR 

- XE310XBA-KT2BR 

- XE310XBA-KT3BR 

- XE340XDA-KS1BR 

- XE521QAB-AD1BR (Touchscreen) 

ou modelos similares com processador Celeron N4020 ou N4500 


