
LISTA DE MATERIAL - 2020 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 
CADERNOS: Cadernos para todas as matérias (exceto Ed. Física e Arte)       

OBS: Não é recomendável o uso de fichário 
 

PASTAS: 
01 pasta catálogo com 20 plásticos (Redação) 
01 pasta catálogo com 40 plásticos (Provas e Listas de Exercícios) 
01 pasta catálogo com 40 plásticos (Arte) 
 

ESTOJO CONTENDO: 
01 apontador com depósito 
01 borracha  
04 lápis grafite ou 01 lapiseira 
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
01 caneta marca texto  

03 canetas esferográficas – 01 azul, 01 preta e 01 
vermelha 
01 tesoura escolar sem ponta 
01 cola em bastão 
01 corretivo 
01 compasso 180° (matemática) 

OBS: É fundamental que o estojo esteja completo durante todo o ano letivo. À família cabe, sempre que necessário, orientar 
o aluno em relação à reposição dos materiais do estojo. 

 

OUTROS MATERIAIS: 
01 transferidor de 180° (matemática) 
01 agenda escolar 2020  
01 régua transparente 30cm 
01 monobloco. 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS  
A lista dos livros de literatura (paradidáticos) será disponibilizada no início do ano letivo. 

 

Obs: todo o material individual deverá vir etiquetado com o nome do aluno. 

 

 

MATERIAL DE ARTE e USO COLETIVO 
Trazer na primeira aula de Arte 
01 tubo de cola Tenaz 110gr 
01 tela painel (30X30cm) 
02 pincéis chatos (números 04 e 10 série 815). 
 

01 lápis preto nº 02 

01 lápis 6B 
02 canetas pilot color - preta

  
 

Os materiais abaixo relacionados deverão ser adquiridos em uma das papelarias abaixo indicadas, pois serão 
entregues no Colégio em resmas / pacotes fechados, para não amassar / danificar: 
02 cartolinas brancas 
500 folhas de sulfite A4 
03 folhas de papel cartão cores variadas 

03 folhas Color Set (cores variadas) 
50 folhas de sulfite 40 
1kg argila para modelar 

 
 
 

 

7º ANO 

2020 

7º ANO 

EVITE DESPERDÍCIO e CONSUMO DESNECESSÁRIO, reaproveite materiais que estejam em bom estado de 

conservação. 


