LISTA DE MATERIAL – ENSINO FUNDAMENTAL II – 7º ANO ‐ 2021







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
Kit Standfor Evolution – Take Off – Lower Secondary 2
Observação: Material exclusivo do Programa Bilíngue, disponível para compra somente na Livraria Loyola do CRM
 Português
Sugestão de dicionário: Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa ‐ Editora Moderna
1 Caderno Universitário ‐ 100 folhas
1 Pasta com elástico
Livros de leitura serão solicitados ao longo do ano
 Matemática
1 Caderno universitário ‐ 100 folhas
1 Moleskine em pauta
1 régua transparente – 30cm
1 compasso
1 transferidor 180º
Livro: Educação Financeira – Programa Oficina das Finanças na Escola – Carolina Simões Lopes Ligocki e Silvana Maria
Silva Iunes – Volume 7 – Editora FTD ‐ ISBN 9788568651353
 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
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.




 Ciências
1 Caderno universitário – 50 folhas
1 Avental (branco) ‐ mangas compridas – para aulas de laboratório




 Espanhol
Espanhol Essencial 2 – Ed. Santillana – Edição atualizada – ISBN 9788516081140
1 Caderno Universitário – 50 folhas



Sugestão: 1 dicionário Santillana para estudantes



 Ensino Religioso
Diálogo Inter‐religioso – 7 – Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha Neto – Editora FTD. ISBN
9788596016520





 Filosofia
1 caderno universitário – 50 folhas
Livro: Encontro com a Filosofia – 7 – Ricardo Melani. Editora Moderna. ISBN 9788516112288
1 folha de papel cartão (qualquer cor)



 Educação Física
Para as aulas de educação física não serão permitidas camisetas e bermudas que não sejam do colégio

























 Arte
2 Blocos de Papel Canson A4
1 Bloco de papel colorido A4
4 folhas de papel vegetal A4
2 folhas de Collor 7 (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 40 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 bastão.
1 cola líquida pequena
1 caixa de tinta guache com 6 cores (vermelho, amarelo, azul, preto, branco, verde). Tinta tamanho pequeno
Pincel chato nº06 – 815
Pincel roliço nº08 – 266
Obs: Os materiais solicitados para Ed. Artística devem conter o nome do aluno e ficarão na sala de artes dentro da
pasta polionda, durante o ano letivo.

Observações importantes:




Identificar, com o nome e sobrenome do aluno, todos os materiais;
O material do ano anterior, que puder ser aproveitado, poderá ser usado;
Reunião de Pais do início do ano letivo: 02/02/2021(Terça‐feira)
Somente para pais/responsáveis pelos educandos ingressantes na escola.
Horário: 8h – Local: Salão Santa Paulina

