
                   Lista de Material 2020 

       Ensino Fundamental II – 7º ano 

Uso Individual 

1 agenda 

2 pastas portfólio transparente com 10 plásticos 

1 caderno – 10 matérias 

1 compasso  

1 Jogo de esquadro  

 

Aula de Artes (Material do Aluno) 

1 caderno de desenho 96 folhas capa dura 

1 régua 30 cm 

1 caixa de lápis de 24 cores Faber Castell (aquarelado) 

1 tesoura sem ponta 

2 colas bastão (Pritt) 

1 estojo de canetinha grossa 

1 caneta permanente Pilot 

1 estojo de tinta aquarela 

 

Uso Coletivo 

500 folhas de papel sulfite branca A4 (Preferência: Report ou Chamex) 

100 folhas de papel sulfite colorida (verde) 

4 folhas de cartolina (branca) 

4 folhas de EVA (1 marrom, 1 azul, 1 EVA glitter dourado e 1 EVA glitter verde) 

10 sacos plásticos com 4 furos 

2 massas de biscuit (1 branco e 1 preto) 

2 folhas de papel nacarado 

2 folhas de papel pedra 

1 caixa de massa de modelar 

1 durex largo 

1 fita dupla face 

1 bloco de papel dobradura 15 x 15  

2 colas de glitter 

4 folhas de papel Kraft 

2 papéis laminados (1 prata e 1 dourado) 

2 pincéis (nº 12 e º 16) 

2 tintas guaches (1 preto e 1 amarelo) 

3 tubos de cola quente grosso 

 



 

Livros: 

➢ Inglês:  Cambridge – UNCOVER 2 SB A W / ONLINE WB AND ONLINE 

PRACTICE -   (ISBN – 9781107515055) 

   

➢ Os materiais de uso coletivo deverão ser entregues na escola a partir do dia 

20/01/20, por favor, marcar o nome na parte externa da sacola ou caixa.  

 

➢  ATENÇÃO: Todo material de uso individual deverá permanecer na mochila, 

marcado com o nome /ano do aluno, ficando sob responsabilidade dos pais a 

reposição dos mesmos. 

 

 

 

 

 

Senhores Pais, 

 

Informamos que teremos o plantão de venda do livro de Inglês, conforme as datas 

abaixo:  

 

➢ 05/12/2019 -  Horário das 11h00m às 20h00m. 

➢ 06/12/2019 -  Horário das 11h00m às 20h00m. 

➢ 09/12/2019 -  Horário das 11h00m às 20h00m. 

 

 

 

 

 

Horário do período da manhã – 07h10 as 12h30 

Horário do período da tarde    – 13h00 as 18h00 

 

INÍCIO DAS AULAS DIA 28/01/2020 

Dúvidas e-mail da Coordenação: coordenacao.potencial@yahoo.com.br  

 


