
                                     7º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – 2018 
 

MATERIAL DE CLASSE 
 
 

01 – agenda escolar grande (ATENÇÃO: a agenda deverá vir com uma data por página) 

 
MATEMÁTICA: 
 
01 – caderno universitário de 96 folhas 
20 – folhas de papel almaço 
 

INFORMÁTICA: 
 
01- pen drive 
01 – pasta com ferragem, de plástico transparente (de qualquer cor) 

 
DESENHO GEOMÉTRICO: 
 
100 folhas de papel sulfite (A4) 
03 - lápis pretos nº 2 
01 – borracha macia 
01 – apontador 
01 – flanela 
01 - lixa para grafite 
01 - régua transparente de 30 cm 
01 - jogo de esquadros (45 ° e 60°) 
01 - transferidor de 360º 
01 - compasso de boa qualidade 
01 - pasta catálogo com 50 plásticos grossos 
01 - caneta esferográfica preta (e também de cores diversas) 
01 – caixinha de grafite “pontas para compasso” 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 
01 – caderno universitário de 50 folhas 
 

ARTE: 
01 - tubo de cola – grande (de boa qualidade) 
01 - tesoura sem ponta 
01 - caixa de lápis de cor (24 cores) 
01 – jogo de canetinhas 
100 – folhas de papel sulfite A4 
01 - pasta catálogo preta com 20 plásticos grossos transparentes 
01 – bloco de papel canson A3 
03 – pincéis (nºs 06, 12 e 16) 
01 – caixa de guache (cores variadas) 
01 – borracha macia 
01 – lixa de madeira (nº 50) 
01 - caixa de giz de cera. 

 



OBSERVAÇÃO: Outros materiais poderão ser solicitados durante o ano para confecção de 
trabalhos de Arte. 
 
 

PORTUGUÊS: 
 
01 – pasta com elástico 
01 – caderno universitário de 96 folhas 
01 – Dicionário de Língua Portuguesa 
Sugestões de Dicionários 
Luft – Ed. Ática 
Michaellis – Ed. Melhoramentos 
BUENO, Silveira – Ed. FTD 
SACCONI, Luís A. – Ed. Atual 
OBSERVAÇÃO: Qualquer que seja o Dicionário adquirido é necessário que seja REVISADO 
CONFORME O “NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO”. 
 
  

 
CIÊNCIAS: 
 
01 – caderno universitário de 100 folhas 
01 – pasta catálogo com 30 plásticos  
10 – folhas de papel sulfite (aulas práticas no laboratório) 
10 – folhas de papel vegetal 
01 – caneta marca texto (amarela) 
10 – folhas de papel almaço 

 
HISTÓRIA: 
 
01 – caderno universitário de 96 folhas 
01 – caneta marca texto (de qualquer cor) 

 
GEOGRAFIA: 
 
01 – caderno universitário de 96 folhas 

 
INGLÊS: 
 
01 – caderno universitário de 96 folhas 
01 - Dicionário de Inglês (Português/Inglês – Inglês/Português) 
Sugestões de Dicionários:  Michaellis – Ed. Melhoramentos 

        Oxford Escolar – Ed. Oxford 
            Longman Escolar – Ed. Longman 

 
 

 
 
 

 
 



LIVROS DIDÁTICOS:    
 
- Projeto Araribá (Fundamental II) 
 
- Desenho Geométrico – Volume 2 – Editora FTD, 2016. 
  Autores: José Ruy Giovanni, Tereza Marangoni, Elenice Ogassawara 
 
 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS: 
 
“História de Sinais” Luzia Faraco Ramos - Editora Ática. 
 
OUTROS LIVROS PARADIDÁTICOS SERÃO ADOTADOS NO DECORRER DO ANO LETIVO. 
 
 

 
OBSERVAÇÕES: 
 

1. Haverá a adoção de livros paradidáticos ao longo do ano letivo, conforme os 
projetos a serem desenvolvidos em cada disciplina. 

2. Todos os cadernos solicitados deverão ser do tipo universitário, sendo um para cada 
disciplina, não sendo aconselhável a divisão de um mesmo caderno para duas ou 
mais disciplinas, tendo em vista a melhor organização do aluno.  

3. Não será permitido o uso de fichário. 
4. O material utilizado no ano anterior, que estiver em condições de uso, deverá ser 

reaproveitado. 
5. Os materiais que constam nesta lista deverão ser trazidos para a Escola apenas 

quando forem solicitados pelos professores, através de bilhetes na agenda escolar. 
6. Observar o modelo oficial de uniforme, exposto na Secretaria da Escola.  
 

Início das aulas - 25/01/2018  
 

 
Equipe Diretiva. 

 

 

 

 


