
 LISTA DE MATERIAL /2020 

7º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

 

RELAÇÃO DE LIVROS 

 SISTEMA DE ENSINO – SOLUÇÕES EDUCACIONAIS ANGLO – www.livrofacil.com 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS  

 Serão solicitados posteriormente. 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E ARTES 

 01 Agenda CER (na secretaria) – USO OBRIGATÓRIO 

 01 mochila. 

 01 caderno universitário com 96 folhas para cada disciplina (total de disciplinas = 7) 

 01 caderno de desenho espiral 

 01 estojo com: 06 lápis grafite, 01 borracha e 01 apontador com depósito. 

 02 canetas esferográficas 

 01 marca texto (sugestão; Amarelo) 

 01 jogo de esquadros 

 01 compasso 

 01 corretivo líquido 

 01 régua 30 cm 

 01 tubo de cola branca 90g. 

 01 bloco de color set  A4 com 24 folhas 

 200 folhas de papel sulfite A4 (branca)   

 01 caixa de caneta hidrocor ponta fina grande (12 cores) 

 01 caixa de lápis de cor aquarelado 

 01 tesoura com ponta arredondada  

 02 potes de tinta guache grande (cores diversas) 

 02 pincéis (01 fino e 01 grosso) 

 02 tubos de cola com glitter (cores diversas) 

 01 Aquarela líquida 

 01 caixa de giz pastel seco 

 01 caixa de giz pastel oleoso 

 01 carvão em bastão 

 01 bloco de papel canson (acima de 180 gramas) 

 

MATERIAL LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  

 01 jaleco branco (USO OBRIGATÓRIO) 

 

OBSERVAÇÕES 

 Uniforme: 

 Uniforme disponível no local indicado pela escola – liberado o uso de calça jeans tradicional. 

 Colocar o nome e turma em todas as peças com caneta própria (lugar visível). 

 É obrigatório o uso do tênis PRETO ou BRANCO e meias brancas. 

 Camiseta e bermuda (helanca/ tactel) para Educação física. 

 Aula de natação: touca e maiô/ sunga. 
 

 Uniforme de frio: 

 Casaco da escola e calça (tactel/ jeans). 

  

 

http://www.livrofacil.com/

