*NÃO É PERMITIDO O
USO DE FICHÁRIO*
LISTA DE MATERIAIS 2019
7º ANO
(12 anos)
MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO
01 Agenda escolar personalizada (fornecida pela escola gratuitamente)
Material didático: O aluno deverá trazer no 1o dia de aula.
7 Cadernos universitários espirais de 96 fls
2 Cadernos universitários espirais de 200 fls
1 Pasta catálogo com 100 plásticos
1 Estojo de lápis de cor com 24 cores (aquarelável)
1 Estojo de caneta hidrocor com 12 cores (ponta grossa)
1 Caneta fine-pen preta
1 Estojo completo contendo:
2 Borrachas macias

1 Tela 30x40cm com o nome do aluno
1 Bloco de papel Canson A4
1 Pacote de papel sulfite A4 210 x 297 mm 75g com 500 fls
2 Canetas para tecido colorida e preta
1 bloco de cartonado colorido A4
1 Pincel chato no 2
1 Pincel chato no 20
3 Lápis grafite nos 2B;3B;4B
2 Pote de 37 ml de tinta acrílica neon
6 Potes de 37 ml de tinta acrílica coloridas (cores vivas e variadas)
1 Pote de tinta acrílica 37ml preta
1 Pote de tinta acrílica 37ml branca
1 Rolo de fita crepe
1 Pacote de perfex
1 folha de papel celofane colorida
2 canetas marcador permanente 2.0 (1 preta/1colorida)
1 pote de sorvete com a tampa
Revistas: Caras, Casa Cláudia, Terra da gente etc...(ricas em figuras)
OBS.:
*Todo material didático-pedagógico e didático é de uso individual e deverá
ser guardado em casa.

1 Caneta azul, preta e verde
5 Lápis pretos nº 02
1 Apontador com depósito

*Os materiais de uso pessoal e contínuo deverão ser repostos periodicamente
tais como lápis, caneta, borracha, régua, lápis de cor, etc.

1 marca texto (Português)
1 Tesoura escolar (nome gravado)
1 Caneta permanente preta 1.0
1 Caneta permanente preta 2.0

1 Régua plástica ou metal 30 cm
1 Prancheta
1 Jaleco branco p/ aulas de laboratório
1 Pacote de papel sulfite (com 100 folhas)
1 Tubo de cola bastão 40g
1 Pasta polionda 360X270X48 com alça ou 360X245X35 sem alça

∗ UNIFORME: Short azul e camiseta do Colégio Terra – vendidos na
secretaria. Sandália ou tênis (não é permitido o uso de chinelos).
No inverno: Calça comprida e agasalho azul royal do Colégio
Terra. Não é permitido agasalho de outra cor. O uso do uniforme escolar
é obrigatório em qualquer período em que permanecer no Colégio desde o
1º dia de aula. Solicitamos aos Senhores Pais o cuidado e a
responsabilidade para que seus filhos compareçam, todos os dias,
uniformizados a fim de cooperar com a organização e segurança.

*Todo material escolar, os pertences pessoais e o uniforme devem vir
devidamente identificados.
O material a seguir deve ser entregue, etiquetado com o nome do aluno,
diretamente para a profa. Jaqueline no 1º dia de aula de ARTE:

