
 

LISTA DE MATERIAIS – USO INDIVIDUAL 

7º ano – ENSINO FUNDAMENTAL 2020 
 

Identificar todos os itens com nome e série do(a) aluno(a). 

Uso diário 

O aluno deverá portar um estojo equipado (lápis, borracha, caneta esferográfica azul e preta, caneta 

ponta fina 0,4mm preta, apontador, cola etc.)  

 

Cadernos e Pastas 

- 1 Agenda escolar (com espaço para vários registros em cada página – sugerimos uma página por 

dia.) 

- 1 Pasta sanfonada com divisórias 

- O aluno poderá utilizar os cadernos do ano anterior, caso estejam em bom estado e não 

comprometam a sua organização. Caso não tenha será necessário um caderno exclusivo para as 

disciplinas de: Matemática, História e Geografia. Para as demais, o aluno poderá compartilhar um 

caderno para duas disciplinas.   

 

Para as atividades específicas de matemática é necessário ter disponível:  

Entregar para a professora Rita 

1 Jogo de esquadros (45º e 30º)  

1 transferidor de 180º 

1 régua 30 cm  

1 Compasso/ Grafite 

1 bloco de papel vegetal  

1 bloco de sulfite (100 folhas) 

1 bloco criativo 

1 bloco de papel quadriculado 

- Material para colorir 

- Lembramos que o aluno poderá utilizar os materiais do ano anterior 

 

Núcleo de Artes e atividades específicas das demais disciplinas: 

Pedimos que a entrega seja realizada na primeira semana de aula para o tutor da série. 

1 caixa de Caneta Hidrocor Fina 24 cores 

1 unidade de Caneta futura preta 

1 unidade de Rolinho para pintura de 5 cm 

4 unidades de Lápis Grafite 6B 

1 caixa de Giz Pastel Oleoso 24 cores 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

 

 Pedimos que os itens do estojo sejam identificados e, sempre que necessário, repostos.  

 

 Os materiais utilizados no ano anterior e que estiverem em bom estado poderão ser reutilizados. 

 

 

 Desde o primeiro dia de aula, solicitamos que os alunos utilizem o uniforme escolar, composto 

por calça ou shorts azul marinho (malha, tactel ou algodão), camiseta branca com emblema 

do colégio, agasalho azul marinho e tênis.   

 

 Lembramos que a coleta e doação dos livros e uniformes utilizados no colégio durante o ano 

letivo 2019 ocorrerá no período de 02 a 17 de janeiro. A partir de 20/01/202, das 9h às 16h, 

disponibilizaremos os materiais coletados para as famílias interessadas. 

 

Livros 

 

Odisseia - Editora Cultrix 

Tradução: Jaime Bruna 

(Verificar disponibilidade no mercado)  

 

Inglês - LOG IN TO ENGLISH 2nd EDITION – Volume 2 (livro didático) 

Editora: Richmond Publishing 

Livros de leitura: 

The Phantom of the Opera (Jennifer Bassett)  -  Stage 1  Editora Oxford   

ISBN 9780194789158 

Three Short Stories of Sherlock Holmes Level 2 (Sir Arthur Conan Doyle) 

Ed Pearson Longman  

 

Ciências – Biodiversidade em questão 

Autor: Henrique Lins de Barros 

Editora Fiocruz/ Claroenigma 


