LISTA DE MATERIAL







–

7º ANO / 2018 – Ensino Fundamental

Apostilas Sistema Anglo – 4 volumes
1 bloco de papel timbrado do colégio
canetas esferográficas – azul, vermelha, preta e verde
1 caneta marca texto
lápis preto nº 2
borracha
OBS: Recomendamos o uso de caderno universitário de 10 matérias para a divisão das disciplinas que
solicitam caderno universitário de 50 folhas.
 Inglês




1 caderno de 50 folhas
LIVRO: Metro Brazil 1 Students Book Workbook Pack

ISBN 9780194050449

 Português





Sugestão: Dicionário de Língua Portuguesa (Atualizado)
1 caderno Universitário - 100 folhas
1 pasta com elástico
Livros de leitura serão solicitados ao longo do ano
 Matemática



1 caderno universitário - 100 folhas
 História






1 caderno universitário - 100 folhas
1 pasta com elástico
Livros de leitura serão adotados ao longo do ano
1 dicionário (pode ser o mesmo utilizado em Língua Portuguesa)
 Geografia





1 caderno universitário – 50 folhas
1 caixa de lápis de cor – 24 cores
Sugestão: alunos que já possuem Geoatlas (Maria Elena Simieli – Editora Ática) podem trazer para a Sala
de Geografia e História para uso cartográfico individual e coletivo.
 Desenho Geométrico






1 régua transparente de 30 cm
1 compasso
1 transferidor de 180º
1 caderno espiral milimetrado 50 folhas
 Ciências





1 caderno universitário – 50 folhas
1 avental (branco) - mangas compridas – para aulas de laboratório
Óculos de segurança para laboratório de química
 Espanhol





Espanhol Essencial 2 – Ed. Santillana – Edição atualizada – ISBN 9788516081140
1 caderno Universitário – 50 folhas
Sugestão: 1 dicionário Santillana para estudantes
 Ensino Religioso



Redescobrindo o Universo Religioso – Ensino Fundamental 7º ano – Autor: Adecir Pozzer – Editora
Vozes. ISBN 9788532648518

 Formação Humanista




1 caderno universitário – 50 folhas
Livros de leitura serão solicitados ao longo do ano
1 folha de papel cartão (qualquer cor)
 Educação Física

 Uniforme do Colégio: bermuda/calça de “tactel” ou bermuda “ciclista” / calça “bailarina”
Obs. Para as aulas de educação física não serão permitidas camisetas e bermudas que não sejam do
colégio
 Arte























1 bloco de papel canson A4
1 bloco de papel magic paper
4 folhas de papel vegetal A4
2 folhas de color set (qualquer cor)
1 rolo de fita crepe
1 lápis HB
1 lápis 2B
1 caixa de lápis de cor aquarelável
1 jogo de canetinha colorida ponta fina
1 régua de 30 cm.
1 apontador
1 tesoura
1 pasta catálogo A4 - com 20 plásticos (7º ano pode usar a mesma que usou no 6º ano)
1 pasta polionda A4, com espessura grande (7º ano pode usar a mesma que usou no 6º ano)
5 bisnagas de tinta acrílica. Cores: amarelo, azul, vermelho, preto, branco.
4 revistas para recorte
1 flanela
1 cola tipo bastão.
1 cola líquida pequena
1 caixa de tinta guache com 6 cores (vermelho, amarelo, azul, preto, branco, verde). Tinta tamanho
pequeno
1 pincel chato nº 06 – 815
1 pincel roliço nº 08 – 266
Obs: Os materiais solicitados devem conter o nome do aluno. Ficarão na sala de arte dentro da
pasta polionda, durante o ano letivo.

Observações importantes:






Todo material deve ser identificado com o nome e turma do aluno;
A agenda escolar será oferecida pelo colégio;
Identificar, com o nome e sobrenome do aluno, todas as peças do uniforme;
O material do ano anterior, que puder ser aproveitado, poderá ser usado;
O material escolar estará disponível na Livraria Loyola do Colégio Regina Mundi.

