
 

                LISTA DE MATERIAIS – 2.018 

      7º ano E.F. 
 

1 resma de papel Chamex office A4 (500 folhas); 
1 cx. de giz de cera (estojo com 10); 
1 tesoura de ponta arredondada; 
1 colas 100g; 
1 tubo de cola colorida verde; 
1 tubo de cola colorida com glíter verde; 
1 pincel n°. 12;  
1 pacote de perfex; 
1 pote de tinta guache 250g preta; 
1 folha de E.V.A. verde;  
2 blocos de “creativelumipapers” (48 folhas, A4, 5 cores vivas); 
1 bloco com 20 folhas de papel canson A3 gramatura 140;  
1 folha de papel cartão verde; 
1 pasta polionda com ou sem alça para guardar os trabalhos feitos em folhas A3, que são as obras de arte dos alunos 
(colocar nome); 
 
*Todo o material é de uso coletivo. Colocar tudo dentro de uma sacola grande, fechar bem, colocar o nome do(a) 
aluno(a) completo por fora e o ano que cursará. 
 
Material individual (trazer na mochila) 

1 cx. de lápis de cor (estojo com 12); 
1 estojo de caneta hidrocor (com 12); 
1 esquadro, 1 transferidor; 1 compasso 
1 régua 30cm; 
 

Obs.: entrega dos materiais da lista escolar:de 20 a 25 de janeiro/2018. 

 
 

Lista de literatura 2.018 – 7º ano 

 

1. Como é duro ser diferente. Giselda Laporta Nicolelis.  FTD (Português: 1° bim.) 
2.Quem vai descobrir o segredo de Michelangelo? Thomas Brezina.Ática . (Arte: 1° bim.) 
3. No quiero um dragón en mi clase. Texto e ilustração: Violeta Monreal. Scipione. (Espanhol: 1° bim.) 
4. Mensagem para você. Ana Maria Machado.  Ática. (Português: 2° bim.) (12 exemplares disponíveis para venda na 
escola) 
5. Como seria sua vida na Idade Média. Fiona McDonald. Ática. (História: 2º bim) 
6. TeenageTroubles. Branca Fabrício e Denise dos Santos. Coleção: Buddies. Ática. (Inglês: 3° bim.) 
7. Encontros de primeiro grau.  Luzia Faraco Ramos.  Ática. (Matemática: 3° bim.) (7 exemplares à venda na escola) 
8. O Quinze (em quadrinhos). Shiko/base- original de Rachel de Queiros. Ática. (Português: 3° bim.) 
9.O homem da máscara de ferro. Alexandre Dumas. Scipione.  (Geografia: 4° bim.) (4 exemplares  à venda na escola) 
10. Animais fantásticos e onde habitam. O roteiro original. J. K. Rowling. Saraiva (ciências: 4º bim) 
11. Contos africanos dos países de língua portuguesa. Luandino Vieira e outros. Ática. (Português: 4° bim.)  
 

*Indicações: Minidicionário Luft. Celso Pedro Luft. Ática. 
Minidicionário Oxford escolar. HUB 
Minidicionário espanhol-português, port.-espanhol. Eugenia Flarian e Gretel Eres Fernández. Ática. 
 

* Os livros serão vendidos na escola apenas sob encomenda. Os pais deverão encomendar até o dia 05/01, na 

tesouraria.  

 


