7º ano – 2018
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
PORTUGUÊS
01 caderno de 100 folhas
LIVROS:
1º Bimestre
“A droga da obediência”
Autor: Pedro Bandeira - Ed. Moderna
“Pequenos delitos e outras crônicas”
Autora: Walcir Carrasco– Ed. Moderna
2º Bimestre
“Pântano de sangue”
Autor: Pedro Bandeira– Ed. Moderna
3º Bimestre
“Os Natos: volta ao mundo falando
português”
Autor: Beto Junqueyra – Companhia Editora
Nacional
4º Bimestre
“Ponte para Terabítia”
Autora: Katherine Paterson – Editora
Salamandra
CIÊNCIAS
01 caderno universitário de 100 folhas
01 pacote papel dobradura para Killing
HISTÓRIA
01 caderno
GEOGRAFIA
01 caderno
Atlas Geográfico Escolar - Autora: Maria Elena
Simielli - Editora: ÁTICA (o mesmo do 6º ano)
MATEMÁTICA
01 caderno de 150 folhas
01 compasso
01 transferidor
01 régua transparente de 30 cm
INGLÊS
01 caderno
ESPANHOL
01 caderno (utilizar o caderno de 2017)
Material preparado pelo professor
TÉCNICAS DE REDAÇÃO
01 caderno 100 folhas
ARTE
Uso individual
Os materiais necessários serão pedidos durante
o ano.
Uso geral:

01 bastão de silicone (grosso)
01 kit de off set fluorescente
03 colas grandes (90g)
01 rolo de barbante cru
01 color set amarela
01 EVA com glitter vermelho
50 folhas de almaço pautado (com margem dos
dois lados)
01 pacote de sulfite A4 (500 folhas) para
avaliações, trabalhos e projetos.

O material de uso geral deverá ser entregue no 1º
dia de aula (24/01/18).

MATERIAL COMUM PARA TODAS AS
DISCIPLINAS
Lápis preto e caneta / Cola / Caixa de lápis de cor /
Borracha / Tesoura sem ponta
A agenda 2018 será fornecida pelo Colégio –
uso obrigatório
LEMBRETE:
Todo material deverá constar o nome do aluno.
O material deverá ser separado por disciplina.
Não nos responsabilizamos pelos materiais sem
nome.
UNIFORME
(uso obrigatório dentro das dependências do
Colégio em qualquer horário)
calça, bermuda ou saia na altura do
joelho azul marinho ou jeans.
Camiseta do Colégio

Início das Aulas: 24/01/18 (quarta-feira)
Horário: 7h às 11h30

Obs: A partir do 2º dia de aula, os alunos sairão
em horário conforme cronograma a ser
entregue no 1º dia de aula.

