
 

Lista de Material - 2020 
7º ano Ensino Fundamental 

 

 

 Materiais que deverão ser entregues na semana do dia 20 a 24 de janeiro, na secretaria da escola: 
 02 pacotes de 500 folhas de sulfite A4 – 210 x 297 mm. (Sugestão: Chamex). 

 1 bloco de desenho, A4 creme 140g Canson  

 1 pacote de papel (Sugestão: Filipinho) - Color Lumi Fluor A4 – 5 cores 120g  

 01 pacote de sulfite colorida de 100 folhas A4 – 210 x 297 mm (azul) 75g/m2 - (sugestão :Chameguinho) 

 01 fita crepe larga  

 

* Material diário do aluno: 
*1 agenda 

*01 minidicionário de Português- (sugestão: Silveira Bueno – Editora Global). 

*09 cadernos universitários de 100 folhas (Gramática/ Matemática/ Álgebra/ Geometria (com margem) / História / 

Geografia/ Ciências/ Inglês/ Leitura-Redação) 

*01 pastas catálogo (com 50 plásticos) para arquivo de trabalhos e ou atividades diárias (Atualidades) 

*01 estojo com: lápis, borracha, caneta, cola, apontador, tesoura, marca texto, compasso, transferidor, jogo de 

esquadros (45º e 60º) 

*Régua 30 cm 

*01 caixa de lápis de cor  

*01 pasta elástica para A4 

*01 caderno de cartografia A4 (caderno de desenho) 

Os materiais de Arte serão solicitados no decorrer do ano. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Gostaríamos de recomendar que os cadernos pedidos sejam comprados conforme consta na lista, pois, 

o uso dos “fichários” só tem dificultado o trabalho dos professores e consequentemente dos alunos. 

  

 TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER ETIQUETADOS E DEVIDAMENTE 

PERSONALIZADOS. 

 

“MATERIAL POLIEDRO” 

 Os pais ou responsáveis deverão comparecer à escola a partir do dia 30 de janeiro para assinatura do contrato e 

pagamento da 1ª parcela. 

 O Material do Sistema Poliedro será entregue a partir do dia 04 de fevereiro para o aluno. 

 Carnê de pagamento do Material Poliedro (parcelas de março a novembro) será enviado aos responsáveis. 

 

 

 

INÍCIO DAS AULAS: 28/01/2020(terça-feira). 

Horário: 07h10 às 12h30. 

 


