
 

LISTA DE MATERIAL - 2018 

7º ano 

 
 
MATERIAL DIÁRIO 
01 estojo completo (régua, lápis, borracha, apontador e 
canetas) 
01 agenda 2018 
01 jogo de grifa-texto (ou lápis de cor) 
 
Artes (uso individual) 
01 conjunto de canetinhas (12 cores) 
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
01 caixa de giz de cera curtom (12 cores) 
01 pasta preta com 20 saquinhos 
01 régua de 30 cm 
01 tesoura sem ponta 
01 cola líquida pequena 
01 compasso 
01 pasta A3 polionda 
01 lápis 2B e 01 lápis 6B 
01 caneta para retroprojetor preta (ponta média) 
01 caderno pequeno (96 fls) 
 
Espanhol 
01 caderno grande (96 fls) 
01 minidicionário  
 
Geografia 
01 caderno grande (96 fls) 
01 Atlas Geográfico atualizado 
 
História 
01 caderno grande (96 fls) 
01 pasta (para guardar atividades) 
 
Inglês 
01 pasta (para guardar atividades) 
01 caderno grande (96 fls) 
01 minidicionário 
Livro: "Lost in the woods" - by Luiz H. Rose, Maiza 
Fatureto and Rereza Sekiya  
Editora Cambridge 
 
Matemática 
01 caderno grande (96 fls) 
01 jogo de esquadros, régua, compasso e transferidor              
 
Português 
01 caderno grande (96 fls) 
01 pasta (para guardar as produções de texto) 
 

Ciências 
01 caderno grande (96 fls) 
 

Informática 
01 Pen drive – com nome e turma  
 
Obs.: os dicionários, livros e pastas devem estar 
etiquetados com nome.  
O livro de Literatura será solicitado durante o ano letivo. 
 
 
 

 
MATERIAL PEDAGÓGICO DE USO COLETIVO  
Arte 
01 bloco de papel canson A3 
01 bloco de papel vegetal A4 
02 cartolinas grandes brancas 
01 rolo de fita crepe larga 
01 pincel nº 8 
01 pote médio de tinta guache rosa  
100 fls de sulfite 
Tintas para artesanato ou acrílica (azul e verde) 
 

 

Literatura 
01 livro de Literatura infanto-juvenil para a Biblioteca 
atual 
Obs: O livro de Literatura não precisa ser novo; o 
importante é que esteja em bom estado e de acordo 
com a faixa etária (pode ser também de Inglês ou 
Espanhol). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Início das aulas:  

29/01/2018 

O material de uso coletivo deverá ser entregue dia 31/01/2018, na Biblioteca. 


