
                       

 

 

Lista de Material 2023 - Ensino Fundamental II – 7° ano 

Materiais complementares: 

• Uma agenda escolar  
• 8 cadernos de 96 folhas ( Língua Portuguesa, História, Geografia, Matemática, Ciências, Física, Línguas 

estrangeiras Inglês e Espanhol, Formação Humana e Cristã). 
• 01 transferidor 180° 
• 01 compasso 
• 01 estojo de grafite 2.0 para compasso 
• 01 lixa de unha ( para apontar o compasso) 
• 01 régua de 30 cm 
• 01 bloco de papel quadriculado 1x1 cm 
• Uma calculadora de bolso 
• 01 jaleco branco, preferencialmente de mangas compridas, para o laboratório 
• 01 minidicionário da Língua Portuguesa ( conforme novo acordo ortográfico ). Sugestão : Minidicionário 

Aurélio 
• 01 mini dicionário de inglês. Sugestão : Sugestão: Longman Escolar, Oxford Escolar, Collins Escolar 
• 01 dicionário de espanhol – português: Sugestão:  ( Michaellis ) 

              
 

 

 MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES NA SALA DE ARTE:  
 

• 07  potes de tinta PVA fosca 37ml cada (Cores: vermelho, amarelo, azul céu, verde folha, 
marrom, laranja e branco). 

• 01 tela Artística 30x40  
• 01 pote de tinta guache (Cor: Azul Turquesa) 250 ml   
• 01 pacote com 50 folhas de papel cor branco/Tamanho A4 (gramatura 75g)  
• 01 pacote de bloco Ecocores com 12 cores (Novaprint) 24FL 
• 01 frasco de cola branca 90g 
• 01 rolo de fita crepe 
• 01 pasta de plástico com elástico /tamanho ofício  
• 2 folhas de papel carbono preto tamanho ofício. 
• 01 pincel chato nº 12 de cabo amarelo e cerdas dura. 
• 01 caneta hidrocor cor preto  ponta grossa 
• 01 lápis da série 3B ou 4B para desenho 
• 01 pacote de 1 kg de argila natural para artesanato 

 

 

 
(Serão necessários para as aulas de arte: lápis de cor, canetas hidrocores, tesoura sem ponta, régua 
30cm) 

ATENÇÃO: Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno e série. 
 


