LISTA DE MATERIAL – ENSINO FUNDAMENTAL II
7° ano - 2019
Materiais de uso pessoal:
 1 caderno de cartografia espiral com margem
e capa dura
 1 caixa de lápis de cor com 12 cores
 1 lápis n° 2
 1 lápis 6B
 1 borracha branca e macia
 1 apontador com depósito
 1 cola BASTÃO 40g
 1 tesoura escolar
 15 sacos plásticos (tamanho ofício)
 1 tubo de cola branca LÍQUIDA 100g









1 régua de 30cm
1 calculadora
1 compasso
1 transferidor
canetas marca-texto ponta dupla
canetas esferográficas (azul e preta)
1 avental branco de manga longa (para as
aulas de laboratório)
 1 Dicionário Espanhol/Português (Sugestão:
Oxford)
 1 pasta plástica fina com elástico azul

Observação: Será cobrada uma taxa de R$ 110,00 (cento e dez reais), para a compra dos
materiais de uso coletivo. Os pais deverão comparecer na secretaria para efetuar o
pagamento.
Orientações:
1. Os materiais de uso pessoal deverão ser entregues no primeiro dia de aula, em uma sacola
grande identificada com o nome e o ano do aluno, legíveis e de fácil visualização.
2. Todo o material deverá ser etiquetado com o nome completo e o ano do aluno (POR FORA).
Solicitamos ainda que o nome esteja em todos os itens constantes do material e não apenas em
sua embalagem, como lápis, borracha, canetinhas, etc.
3. Os materiais deverão ser repostos sempre que necessário.
4. Para as aulas de Educação Física trazer: uma necessaire contendo uma toalha de mão que
deverá ser trocada diariamente, uma camiseta do uniforme para fazer a troca após a aula e um
desodorante.
5. O uso do avental nas aulas de laboratório é obrigatório.
6. Em 18 de janeiro de 2019, acontecerá a nossa 1ª reunião de pais, com objetivo de
informarmos sobre a rotina do Colégio e apresentar nossa proposta pedagógica.
Horários:
Período da manhã: 7h 15 às 8h 15
Período da tarde: 13h 15 às 14h 15
Sua presença é indispensável.
7. Início das aulas: 28 de janeiro.
ESPERAMOS POR VOCÊ EM 2019.

