Lista de Materiais 2021

7º Ano
Esta é a lista de material anual que cada aluno deverá ter.
Selecione materiais de boa qualidade para favorecer o aluno. Lembramos ainda que é importante
incentivar o reuso dos materiais que estejam em boas condições.

MATERIAIS DE USO PESSOAL – DEVERÃO SER IDENTIFICADOS
























1 apontador com depósito
1 borracha
2 cadernos de 20 matérias, de preferência capa dura (Não é permitido o uso de fichário)
1 caixa de lápis de cor de 24 cores (identificar cada lápis)
1 caneta esferográfica azul
1 caneta esferográfica preta
1 caneta esferográfica vermelha
1 caneta marca texto
1 caneta permanente preta
1 cola bastão grande de 40g
1 cola líquida branca grande de 225g
1 compasso escolar
1 esquadro de 45º
1 esquadro de 60º
1 estojo
1 jaleco branco (aulas práticas)
1 jogo de canetas hidrocor, ponta fina de 12 cores
4 lápis pretos HB ou lapiseira
1 pen drive
1 régua de 30cm
1 tesoura de ponta arredondada
1 transferidor de 180º
1 bloco de papel Canson A4

LIVROS

Livro de Espanhol
Ventana Al Español 2
Adriana Pedro de Almeida e Roberta Amendola
Editora Santillana

Os responsáveis interessados poderão adquirir o livro no Setor Financeiro do Colégio no mês de
Fevereiro de 2021. Será enviado comunicado na data com valor e prazo de pagamento via agendar escolar
e whatsapp.

Observações Importantes


Todos os materiais são de responsabilidade do aluno e devem ser devidamente identificados na parte
externa, com nome completo e série.



O responsável deverá repor o material de uso pessoal do aluno conforme a necessidade.



Outros materiais (argila, isopor, cartolina, papel crepon, folha almaço, etc...) serão solicitados
posteriormente no decorrer do ano letivo conforme a necessidade e com antecedência.



Livros paradidáticos poderão ser pedidos durante o ano letivo por meio de comunicado impresso via
agenda escolar e whatsapp.



O Material Didático Objetivo será entregue ao aluno bimestralmente e devem ser devidamente
identificados, com nome completo e série.



A agenda escolar será entregue ao aluno no 1º dia de aula. O uso da Agenda Escolar é obrigatório.



O uso do uniforme completo é obrigatório (o tênis também faz parte do uniforme. Não é permitido o
uso de sandálias, chinelos, crocs e botas).



Todas as peças do uniforme escolar deverão ser identificadas com caneta própria para tecido.



É proibido o uso de celular, iPod, tablets. notebook, vídeo game portátil ou qualquer outro aparelho de
áudio/vídeo e outros materiais não pertencentes ao ambiente de sala de aula.

