LISTA DE MATERIAL 7º ANO / 2021
MATERIAL USO DIÁRIO E INDIVIDUAL (ATENÇÃO: colocar nome em todo o material. A reposição desse material
deverá acontecer sempre que necessário).
01 estojo de preferência de tecido com zíper
04 lápis pretos nº 2
02 borrachas macias
01 régua plástica transparente 30cm
01 apontador com recipiente (não permitido estilete)
01 caneta esferográfica azul
01 caneta esferográfica verde
01 caneta esferográfica preta
01 marca texto qualquer cor
01 tesoura sem ponta
02 tubos de cola líquida (grande)
02 tubos de cola bastão
01 pasta transparente, com aba e elástico (tamanho A4 – fina) (para comunicados e avaliações)
01 avental branco de manga comprida com o nome do (a) aluno(a) para o Laboratório (é obrigatório o uso do avental
nas aulas de Laboratório) de preferência de algodão.
PORTUGUÊS
01 caderno espiral 100 folhas
01 monobloco (100 folhas de fichário)
Minidicionário da Língua Portuguesa – Revisado conforme Acordo Ortográfico (Sugestão: Houaiss / Aurélio / Michaelis)
- porte diário e obrigatório
MATEMÁTICA
01 caderno universitário espiral 100 folhas
01 calculadora simples
GEOGRAFIA
01 caderno universitário espiral 100 folhas (Pode ser utilizado o mesmo caderno do 6º ano)
HISTÓRIA E CIÊNCIAS
01 caderno universitário espiral 100 folhas (50 folhas para História / 50 folhas para Ciências)
INGLÊS E ENSINO RELIGIOSO
01 caderno espiral 100 folhas (dividido em 2 partes iguais para Inglês e Ensino Religioso)
Minidicionário de Inglês (Português-Inglês/Inglês-Português)
DESENHO GEOMÉTRICO
01 transferidor transparente
01 esquadro transparente de 45° e 01 esquadro de 60°
01 régua de 30 cm transparente
01 compasso de boa qualidade (Maped ou outra)
01 grafite para compasso
ARTE (uso individual)
01 pasta transparente, com aba e elástico (tamanho A4 – fina)
01 caixa de lápis de cor
01 estojo de caneta hidrocor (ponta fina)
01 lápis 2B para desenho / 01 lápis 6B

MATERIAL USO COLETIVO
200 folhas de sulfite A4 branco (210mmx297mm)
100 folhas de sulfite colorido cor opcional
01 bloco de papel Canson para desenho branco A3 140 g/m2
01 rolinho para pintura
01 tubo de cola bastão e 01 tubo de cola liquida
01 pincel chato nº 8
03 revistas em quadrinhos (NOVAS)
02 caixas de lenço de papel
02 folhas de papel kraft
01 folha de papel crepom azul ou verde
02 folhas de EVA ( 1 folha amarela e 1 verde)
01 pacote de palito de sorvete
01 peça de 10m de fita de cetim 3 cm cor opcional
30 unidades de saco plástico 4 furos

ATENÇÃO: O aluno deverá trazer todo o material coletivo no primeiro dia de aula em uma sacola com o nome e
série.

O Colégio não se responsabilizará por materiais perdidos.
O cuidado com o material didático e pessoal é de responsabilidade do aluno.
Não será permitido o uso do material didático XEROCADO, conforme a Lei nº 9.610/98, e também não poderá ser
reutilizado de um ano para o outro.
Para o Ensino Fundamental II não será permitido o uso de fichário.

USO DO UNIFORME ESCOLAR
 O uso do uniforme (padrão estabelecido pela Escola) é obrigatório da Creche III ao Ensino Médio, inclusive nas
aulas de Educação Física e nas atividades que ocorrerem no período inverso de aulas.
 As peças do uniforme não poderão ser descaracterizadas.
 Solicitamos identificar o uniforme com o nome do aluno. O Claretiano - Colégio não se responsabilizará por
uniformes esquecidos ou perdidos.
 Para as aulas de Laboratório, é indispensável o uso do avental branco de manga comprida pelos alunos do 3º ano
do Ensino Fundamental (anos iniciais) até a 2ª série do Ensino Médio.
 Não é permitido o uso da camiseta sem manga para alunos do 6º ao 3ºEM.
 A bermuda feminina é permitida para alunas do 6º ao 3ºEM somente durante a aula de Educação Física.
 O calçado permitido no colégio é o tênis (cor e modelo opcional).
 Não é permitido o uso de boné ou touca no ambiente escolar.
LOCAL DE VENDA DO UNIFORME:
RUA TUCUNA,796 - (11) 3871-9088 - www.oneoffconfeccao.com.br
VENDA ON-LINE: Maria Bonita & Lampião www.mariabonitaelampiao.com

