
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 

7° ANO  

01 – Agenda escolar (Deverá ser adquirida no Colégio). 

01 – Caderno espiral para os componentes curriculares de: História, Geografia, Ciências e Inglês. 

01 – Caderno espiral para os componentes curriculares de: Matemática e Língua Portuguesa. 

01 – Bloco de desenho branco A4 com gramatura 140 ou mais. 

01 – Bloco de papel quadriculado 1cmX1cm. 

01 – Estojo contendo (lápis, borracha, apontador, canetas esferográficas, caneta marca texto). 

01 – Caixa de lápis colorido aquarelado. 

01 – Estojo de canetas hidrocor. 

01 – Régua de 30 cm transparente. 

01 – Esquadro. 

01 – Transferidor. 

01 – Pincel Chato n°08 com ponta macia.  

01 – Tesoura sem ponta. 

01 – Tubo de cola bastão. 

500 – Folhas de papel sulfite branco (Deverá ser entregue no 1º dia de aula). 

10 – Envelopes tamanhos A4 branco para arquivo de provas bimestrais (Deverá ser entregue no 1º dia 

de aula). 

Informações importantes:  

 Pedimos aos responsáveis que façam a reposição de material no estojo dos filhos sempre que 

necessário;  

 No decorrer do ano letivo é possível que haja necessidade de adquirir outros materiais 

específicos no desenvolvimento de projetos elaborados com as turmas. Para estas atividades 

os professores solicitarão o material através da agenda do aluno e aplicativo do Colégio.  

 O material de Artes será solicitado pela professora de Artes, principalmente itens de papelaria. 

 Todo material de uso individual deverá ser identificado com nome completo, inclusive 

uniforme; 

 Uso de uniforme obrigatório. 

 Uso da carteirinha escolar obrigatório. 

 

Livros paradidáticos:  

TRIMESTRE  TÍTULO AUTOR EDITORA 

1º  Alice no País das Maravilhas - BiClássico 
Lewis Carroll - Telma Guimarães 
(adap) Do Brasil 

2º  A Turma da Paquera Pedro Bloch Do Brasil 

3º   Antes do Alvorecer Caio Riter Do Brasil 

 

ATENÇÃO: Após 60 dias de aula, não serão devolvidos os materiais. 

 


