Lista de Material Escolar 2019
7° ano do E.F.
 01 apontador com reservatório
 01 avental branco de mangas compridas para o Laboratório de Ciências com o nome completo bordado.
 01 borracha branca macia
 01 caderno universitário brochura capa dura para Produção de Texto (48 folhas). Obs.: se já tiver, utilizar o
mesmo
 01 caixa de lápis de cor aquarelável – 24 cores – Obs.: se já tiver, utilizar a mesma - também será utilizada nas
aulas de Arte
 01 caneta marca texto amarela
 01 compasso de boa qualidade
 01 conjunto de canetinhas hidrocor. Obs.: se já tiver, utilizar o mesmo – também será utilizado nas aulas de Arte
 01 estojo
 01 pen drive
 01 régua acrílica transparente (com 15 cm ou 20 cm para atividades do dia a dia e 30 cm para as aulas de Arte)
 01 tesoura sem ponta - também será utilizada nas aulas de Arte
 01 transferidor
 01 tubo de cola bastão grande - também será utilizado nas aulas de Arte
 01 tubo de cola líquida pequeno - também será utilizado nas aulas de Arte
 02 blocos de folhas pautadas para fichário, sem desenho para as tarefas e atividades de Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências, Geografia, História e Inglês. O aluno no início do ano letivo receberá um fichário juntamente
com os Módulos do Uno Internacional. Obs.: pode utilizar caderno, caso seja a preferência. Porém, deverá ter pelo
menos um bloco de folhas para fichário
 03 canetas esferográficas (escrita fina) azul ou preta, com tubo transparente
 06 lápis ou 01 lapiseira
 Divisórias para fichário
 Pasta Catálogo (para Ciências)

Materiais Específicos para as Aulas de Arte
 01 bloco de papel Canson A3
 01 bloco de papel Canson A4
 01 caixa de carvão vegetal
 01 caixa de tinta guache com 6 cores
 01 caneta de retroprojetor – na cor preta
 01 conjunto de aquarela com 10 cores ou 12 cores
 01 pote de tinta plasticor (cola colorida) – cor de
preferência
 01 tela de 30 cm x 40 cm
 02 bandejas de isopor (tipo para armazenar frios)

 01 conjunto de giz pastel com 12 cores
 01 lápis HB, 2B, 6B e 8B
 01 lata de verniz fixador spray
 01 pincel chato de cerda dos seguintes nos: 08, 10,
12 e 18
 01 pincel redondo dos seguintes nos: 08, 10 e 12
 06 potes de tinta acrílica nas seguintes cores:
branca (2 potes), amarelo (1 pote), azul (1 pote),
vermelha (1 pote), e preta (1 pote)
 50 folhas de sulfite
 Esfuminho – n° 06
 Godê p/ tinta acrílica

Os materiais são de uso pessoal e deverão estar identificados com o nome do aluno e turma. Outros
materiais poderão ser solicitados ao longo do ano.
Os materiais específicos para as aulas de Arte serão solicitados pelo professor quando necessários para
realizar cada atividade.

