
LISTA DE MATERIAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL II – Anos finais 

7ºANO – MATRÍCULA 
 Todos os materiais de uso pessoal devem estar identificados com o nome do aluno. 

 
TRAZER NA MOCHILA NO 1º DIA DE AULA 

09 cadernos brochura pequenos 96 folhas;  

01 caderno pequeno com 96 folhas quadriculado 

pequeno e com margem para Matemática;  

01 caderno de desenho 96 folhas milimetrado; 

01 apontador; 

02 lápis de escrever; 

02 borrachas brancas; 

02 canetas esferográficas de cor azul;  

01 caneta marca-texto;  

01 estojo;  

01 compasso; 

01 jogo de esquadro e transferidor; 

01 régua de 30 cm; 

01 tubo de cola 90g; 

01 tabela periódica; 

01 pincel chato nº 08; 

01 caixa de lápis de cor; 

01 tesoura de metal sem ponta; 

01 atlas atualizado (sugestão: FTD —Giseli Girardi); 

01 dicionário de Português/Inglês tamanho médio;  

01 dicionário Português/Espanhol tamanho médio; 

01 dicionário Língua Portuguesa; 

01 garrafa para água com nome; 

01 Jaleco para aulas de laboratório (ver malharias 

modelo padrão do Colégio). 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS PARA ENTREGAR NO 1º DIA DE AULA 

01 m de papel kraft;  

500 folhas de papel sulfite A4 branco;  

10 folhas de papel almaço; 

02 refis grossos de cola quente; 

03 cartolinas brancas;  

02 folhas de EVA; 

02 folhas de papel dupla face; 

 

UNIFORME 

Camiseta (cinza com mangas vermelhas), calça 

cinza, moletom ou jaqueta com nome e logotipo do 

Colégio. 

 
Feira literária 2021 
Para aquisição dos livros dos trimestres 
04 e 05/02 de 2021 - quinta e sexta-feira 7h30 às 18h30min 
Desconto de 30% - 15% para os pais e 15% para aquisição 
de novos livros para a biblioteca. 
 
LISTA DE LIVROS TRIMESTRAIS DE LITERATURA 2021 
1º TRI – Eu, pescador de mim  
(Wagner Costa) 
2º TRI – Alice no País da Mentira 
(Pedro Bandeira) 
3º TRI – Anjo de Quatro Patas 
(Walcyr Carrasco) 

 

 

 

INÍCIO DAS AULAS: 1º de fevereiro de 2021 
Horário das aulas turma da manhã: 
7h15min às 12h 
Reunião de pais Ensino Fundamental II:  
04 de fevereiro de 2021 às 19h 

 

 

 

 
 

 

 


