Lista de Materiais 2017
Ensino Fundamental – 7º ano – Período Regular
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

QTDES

Jaleco branco – para uso no Laboratório
1
Caderno universitário de 12 matérias
1
Caderno de desenho com margem milimetrada
1
Caderno de caligrafia - pequeno
1
Pasta com aba e elástico – fina
1
Estojo contendo: Lápis grafite preto, apontador/ régua (30 cm) / borracha/
1
caneta/ tubo de cola/tesoura escolar sem ponta
Lápis 6B
1
Estojo de canetas hidrográficas – 12 cores
1
Caixa de lápis de cor – 12 cores
1
KIT Artes – (1 cx de sapato encapada contendo 1 cx de tinta guache 6 cores / 1
1
pincel nº 10 / 1 cola gliter / 3 colas coloridas – cores diversas)
Compasso
1
Transferidor
1
Esquadro 60º
1
Esquadro 45º
1
Folha de EVA
2
Cartolina - gigante
1
Bloco criativo
1
Envelope Oficio marrom
3
Pen drive
1
Fone de ouvido (conexão P2)
1
Papel sulfite A4 – 75 g/m2
500
Minidicionário de Língua Portuguesa – se o aluno já tiver poderá ser usado o
1
mesmo, porém se for necessário adquirir, dar preferência aos que estão dentro do
novo acordo ortográfico.
Minidicionário Escolar Espanhol/Português – caso o aluno já possua poderá
1
ser usado o mesmo
Minidicionário Escolar Inglês/Português - caso o aluno já possua poderá ser
1
utilizado o mesmo.
Os livros de Literatura serão solicitados posteriormente em cada trimestre letivo.
IMPORTANTE

Os itens da lista de materiais escolares poderão ser adquiridos em livrarias escolhidas pelos pais
e/ou responsáveis;

Todos os materiais divulgados nesta lista são de uso individual e pedagógico e, portanto, deverão
ser etiquetados;

As sobras serão devolvidas aos estudantes no final do ano letivo;

Os materiais serão entregues no dia 07/02/2017 (terça-feira);

Outros itens poderão ser solicitados durante o ano letivo.
Material Didático


Sistema POSITIVO + opcional de Espanhol (GGPEL)
Início das aulas em 2017

06/02/2017: 7h10 – Início das aulas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

