ENSINO FUNDAMENTAL II - 2022

7º ANO
PORTUGUÊS:






DICIONÁRIO ATUALIZADO DE ACORDO COM A NOVA ORTOGRAFIA
1 Caderno universitário 100 folhas para (uso exclusivo)
1 Caderno universitário 96 folhas (para redação)
1 Pasta preta com 30 saquinhos plásticos tamanho A4

INGLÊS:

● 1 DICIONÁRIO OXFORD ESCOLAR (3ª edição) ou DICIONÁRIO LONGMAN (2ª edição) - Português-Inglês
● 1 Caderno universitário de 50 folhas ou duas partes do caderno de uso comum.
MATEMÁTICA:

 1 Caderno universitário de 100 folhas para (uso exclusivo)
 1 Pasta com elástico
 Para as disciplinas que não solicitam caderno de uso exclusivo, o aluno poderá compartilhar o
caderno universitário.
 Outros livros de leituras complementares e/ou paradidáticos serão indicados no decorrer do ano.

MATERIAL DE USO COMUM: MATERIAL PARA FICAR NA SALA DE AULA
●
●
●
●

1 Pacote de sulfite A4 (100 folhas)
1 Bloco de papel canson A4 (140 g)
10 Folhas papel color set A4 (cores variadas)
25 Folhas de sulfite 40

MATERIAL DE USO PESSOAL:
●
●
●
●
●
●
●
●

1 Pasta catálogo com 30 saquinhos (para arquivar trabalhos)
Borracha (preferência branca)
Lápis grafite n°2
Lápis 6B
Lápis de cor
Caneta fine-pen (preta)
Canetas hidrocor
Cola bastão

●
●
●
●
●
●
●

Giz de cera
Régua 30 cm
Tesoura
Apontador
1 Caixinha de carvão vegetal
1 Pano (perfex)
2 Pilhas AA (aula de robótica)

 Esses materiais são básicos para as atividades e deverão ficar em uma pasta com o aluno.
 O aluno poderá aproveitar o material do ano anterior e comprar somente o que não tiver.
 Durante o ano, de acordo com as atividades e projetos poderão ser solicitados outros materiais como telas,
caixas, objetos descartáveis e outros materiais para criação.

 Todos os materiais devem estar etiquetados com o nome do aluno. Inclusive a mochila, lancheira e o
uniforme.

