7º ANO | EF
 lápis preto ou lapiseira simples;
 01 caixa de lápis de cor;
 caneta esferográfica azul;
 borracha branca simples;
 01 apontador;
 01 régua de 30 cm (mesma para Artes);
 01 tesoura sem ponta (mesma para Artes);
 01 cola líquida branca grande (mesma para Artes);
 100 folhas A4 (brancas);
 01 cartolina;
 06 cadernos pequenos de 48 folhas, encapados
ou de capa dura, com etiqueta (cada disciplina deve
ter caderno próprio);
 01 caderno grande para Português;
 01 caderno grande para Matemática;
 01 caderno grande para Inglês;
 01 caderno pequeno para produção textual;
 01 caderno de desenho grande para Artes;
 01 caderno de desenho grande para Ciências;
 01 jaleco comprido e de mangas longas (com
identificação), para aulas laboratoriais;

Para Português
 01 livro de Literatura
Sugestões de Livros/ Autores:
(na primeira semana de aula, a professora entregará
mais uma lista com sugestões de livros)
- O ladrão de raios – Rick Riordan;
- Dom Quixote – O cavaleiro da triste figura
(Literatura Infanto-Juvenil) – Miguel de Cervantes
(adaptação Jose Angeli);
- Nárnia – C. S. Lewis;
- O mistério mora ao lado;
- Pegasus e o fogo do Olimpo – Kate O’hearn;
- Tipo assim/ Clarice Bean – Lauren Child;
- Uma janela no espelho – Sérgio Klein;
- O último portal – Eliana Martins;
- Saudades do basquete – Thalia Kalkispsakis;
- Spy Dog – Andrew Cope;
- A pirâmide vermelha – Rick Riordan;
- Alice no País das Maravilhas – Levis Carrol;
- A menina que roubava livros – Markus Zusak;
- O senhor do anéis – J. R. R. Tolkien;
- Harry Potter e a câmara secreta – J. K. Rowling.

OBSERVAÇÕES: Os demais materiais para artes serão solicitados aos alunos, conforme necessidade e com antecedência, durante o ano
letivo. *Todo material deve ser identificado, inclusive uniformes. *Cada matéria precisará ter seu caderno próprio, para que o professor
possa levar para corrigir.
UNIFORMES: Micheline - 3566 2867; Harmonize - 3533 2718; Univest - 3533 2805
RECADINHO: Querido (a) aluno (a), aproveite os materiais escolares da série anterior; assim, estará colaborando com as despesas
familiares e com o meio ambiente. INFORMAÇÕES: (49) 3533 4459 | WhatsApp (49) 99803 8569.

