LISTA DE MATERIAL 2019
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II
Material escolar:
1 apontador
1 borracha macia
1 lápis preto nº 2
1 caneta esferográfica azul
1 caneta esferográfica vermelha
1 caderno universitário – 10 matérias, para
uso diário
1 caneta marca texto (conforme sua
preferência)
1 pasta plástica com elástico, fina ,para guardar
atividades

1 caderno 96 fls, 31 pautas - para tarefas
1 caderno 96 fls,
31 pautas - para matemática
1 caderno grande brochura, capa dura (cor livre)
para Redação
1 cola líquida ou bastão
1 minidicionário de Português, nova ortografia
1 minidicionário de Inglês
1 minidicionário de Espanhol
1 caderno de anotações ou agenda para anotação de
tarefas e trabalhos

Material de Arte:
1 caneta hidrográfica preta, ponta fina
1 tesoura sem ponta
1 caixa de lápis de cor aquarelado, 12 cores
1 estojo de caneta hidrográfica, 12 cores
1 lápis preto 6B ou 4B
1 caderno de desenho, capa dura, 96 fls.

1 jogo de tinta guache, nas cores: branca, preta,
azul, vermelho, verde e amarelo
1 pano para limpeza de pincel e prato de plástico
1 caneca ou copo plástico para limpeza de pincel
1 pincel chato nº 8 e nº 6 (cabo vermelho)
1 pincel roliço nº 2 e 6 ou 8 (cabo azul)

Material de Geometria:
1 jogo de esquadro transparente, 45° e 60°
1 transferidor transparente 180º
1 compasso escolar
1 régua plástica, 30 cm, transparente

IMPORTANTE
 O material do ano anterior, em condições de uso, deve ser reaproveitado, especialmente
o material de Arte;
 O material complementar de Arte será solicitado oportunamente, com uma semana de
antecedência;
 O uniforme e material escolar poderão ser adquiridos na papelaria Methatron, na
Chocolat Mall, à Av. Gustavo Mollica, nº 227, Portal das Colinas.
WhatsApp (12) 99739-1024.
 O uniforme é de uso obrigatório, já no primeiro dia de aula.
 Início das aulas: 2801/2019

