
 

 
 

7º ano - Connect 
 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 

 
 

 

1. CADERNOS E OUTROS MATERIAIS 

Geral   

Materiais em bom 

estado poderão ser 

reutilizados. 

Apontador com depósito 1 

Borracha 1 

Caixa de lápis de cor 1 

Caneta (esferográfica preta - ponta fina) 2 

Tubo de cola 1 

Estojo de caneta hidrocor 1 

Lápis 2 

Língua Portuguesa Pasta com folhas plásticas (Identificada para Redação) 1 

 

Matemática 

Materiais em bom  

estado podem ser 

reutilizados. 

Compasso com trava (identificado) 1 

Jogo de esquadros (identificados) 1 

Régua de 15cm (identificada) 1 

Transferidor 180° ou 360° (identificado) 1 

Ciências 
Jaleco para as aulas de laboratório, manga longa, com 

identificação do(a) aluno(a) (poderá ser utilizado do ano 

anterior) 

1 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. CENTRO DE IDIOMAS* Língua 

Alemã 
Língua 

Inglesa 

Continuação de 2020: 

Die Deutschprofis A2.2. Kurs- und Übungsbuch. 
*Livro texto e de exercícios 
Editora Klett.  ISBN 978-3-12-676501-5 

1 - 

A partir de setembro:  

Die Deutschprofis B1.1 
Kurs- und Übungsbuch 
Editora Klett. ISBN: 978-3-12-676486-5 

1 - 

Apostila de preparação para o exame de proficiência A2 
(projeto) será indicada pelo professor no início do ano 
letivo. 

1 - 

Currículo A (sequência do livro Metro 1)**: 

Metro 2. Editora Oxford. Student e Workbook. ISBN: 
9780194050548 

- 

1** 

Currículo B (sequência do livro Metro 2)**: 

Metro 3. Editora Oxford. Student e Workbook. ISBN: 
9780194050609 

- 

Alunos novos na escola devem fazer um teste de nivelamento, que deverá ser 
agendado via e-mail ou telefone: gladimar.muller@ielusc.br   / (47) 3032 8891 

 
*Os livros de idiomas e literatura podem ser adquiridos nas livrarias A Página (com 

desconto de 20%), Disal a partir de novembro) ou SBS com descontos especiais 
para alunos (as) do Bonja. Também estão disponíveis para compra online na 
Amazon, Submarino, Bahnhof Didática; além de livrarias físicas. 

 
**Verifique o nível do aluno. Alunos novos devem fazer teste de nivelamento. Em 

caso de dúvidas, entre em contato com a coordenação do Centro de Idiomas (3032 
8891). 

 
 

mailto:gladimar.muller@ielusc.br
https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/associac-o-educacional-luterana-bom-jesus-ielusc-71
http://disal.com.br/bonja-regular
http://www.sbs.com.br/bonja


 
 
 

3. LIVROS 

TUFANO, Douglas. Navegando pela Mitologia Grega. 2014. Editora 

Moderna. 
1 

AZEVEDO. Ricardo. Ninguém sabe o que é um poema. São Paulo: 

Ática, 2005. 
1 

PAMPLONA, Rosane.  Contos de outrora para jovens de agora. 

Editora Moderna. 1ª ed. São Paulo. 2009. Coleção Veredas.  
1 

CARRASCO. Walcyr. O mistério da gruta. O mistério da gruta. 2ª ed. 

São Paulo. Moderna. 2012. 
1 

JÚNIOR, Otávio. O livreiro do alemão. Editora Panda Books. 1 

De Vasconcelos, José Mauro; Lima Cortez, Jaime. O Meu Pé de Laranja 

Lima. Ed. Melhoramentos. 
1 

O livros de literatura acima podem ser adquiridos em e-book ou 
físico e dependendo da editora ou autor, serem encontrados em 
plataformas virtuais, gratuitamente. 

 

 

Observações: 

 

● Para esta turma tecnológica, faz-se necessário a aquisição de um 
equipamento cuja especificação mínima deve ser: iPad Apple 6ª geração 

32GB e a Apple Pen (ou similar) para realizar as anotações. 
● A aquisição do equipamento é de responsabilidade de cada 

família.   
● O equipamento deverá ser entregue na escola, devidamente 
identificado para cadastramento, na secretaria da coordenação entre os 
dias 13 e 15/01, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. O iPad deve estar 
desbloqueado, sem nenhuma senha/usuário logado e completamente 

carregado. 
● Para as disciplinas de Ciências, de História, de Geografia, de 
Matemática e de Língua Portuguesa, utilizamos o material didático do 
Sistema Anglo. Os arquivos digitais serão disponibilizados através de 

aplicativo no início do ano letivo. 
● Esta turma faz parte de uma metodologia de ensino híbrido, 
portanto, para as demais disciplinas, como idiomas, utilizamos o material 
físico. 
● Para as aulas no laboratório de Ciências e Arte serão solicitados 

materiais conforme a necessidade e tema de cada aula. 
 

 UNIFORME 

 
O uniforme tem o propósito de preservar a identidade da Instituição e o de contribuir 
para a segurança do(a) aluno(a). Na Educação Básica, o uso do uniforme é 
obrigatório e pré-requisito para o acesso a todas as atividades na Escola. 

 

HORÁRIO 

 

Turno matutino: das 7h15 às 11h45 

Turno vespertino: das 13h20 às 17h50 

 

 Atenção: o primeiro sinal será acionado com cinco minutos de antecedência para 

que os alunos se dirijam às respectivas salas de aula, e o segundo sinal indicará o 

início das aulas. 
 

Início das atividades escolares: 04/02/2021 (quinta-feira) 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR 

 
O calendário escolar está disponível no site da Escola.  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Um atestado médico deverá ser providenciado até o primeiro dia de aula e entregue 

ao(à) professor(a) de Educação Física se a autorização para a prática esportiva, 
entregue com os documentos da matrícula, tiver a opção B assinalada. 
 

  PAIS E ALUNOS NOVOS 

 
Agendar entrevista, a partir de 25/01/2021, na secretaria da Coordenação do Ensino 

Fundamental – Unidade III.  
Telefones: 3032-8850/3032-8851.  

 
 Datas da entrevista 

 

09 a 12/02/2021 Conforme horários disponíveis 

 
 

ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO PARA PAIS E ALUNOS NOVOS 
 

No dia 03/02/2021, às 16h, no Auditório da Unidade Saguaçu II.
 


