
7º ANO – FUNDAMENTAL II - 2022 
 

Material Individual (permanece com o aluno) 

✓ 01 agenda para recados (01 folha por dia). 

 

Língua Portuguesa: 

✓ 01 dicionário de Língua Portuguesa; 

✓ 01 caderno universitário 100 folhas; 

✓ Recomenda-se que o aluno tenha uma 
minigramática de Língua Portuguesa com a 
nova ortografia (SUGESTÃO). 

Este material é mais uma ferramenta para apoio 
aos estudos. 

 

Geografia, História e Ciências: 

✓ 01 caderno universitário de 200 folhas. 

 
Matemática: 

✓ 01 régua plástica de 30 cm (transparente); 

✓ 01 transferidor de 180°; 

✓ 01 compasso com adaptador para lápis; 

✓ 01 caderno universitário de 100 folhas; 

✓ 05 folhas de papel almaço com pauta; 

✓ 03 folhas de papel quadriculado (5x5mm). 

 

Inglês: 

✓ 01 caderno universitário de 100 folhas; 

✓ Dicionário Oxford escolar para estudantes 
brasileiros de inglês (SUGESTÃO) 

 

Material de Arte: 

✓ 01 caderno grande de desenho de 96 folhas 
(espiral) sem margem; 

✓ 01 lápis grafite 6B; 

✓ 01 caneta de retroprojetor preta; 

✓ 01 revista para recorte; 

✓ 01 jogo de caneta hidrocor; 

✓ 01 caixa de giz em gel; 

✓ 01 caixa de lápis de cor incluindo o branco; 

✓ 01 bloco de papel dobradura A4 com 
estampas        diversas; 

✓ 01 tesoura com Zig Zag; 

✓ 01 lápis Jumbo 4 cores; 

✓ 01 pincel com reservatório de ponta fina; 

✓ 01 caneta em gel branca. 

Material Coletivo: 

✓ 100 folhas de papel sulfite A4 branco. 

 

Livros Paradidáticos: 

1º Semestre: 

✓ A DROGA DA OBEDIÊNCIA 
✓ Autor: Pedro Bandeira 
✓  Editora: Moderna 

 
✓ A DROGA DO AMOR 
Autor: Pedro Bandeira 
Editora: Moderna 

 

2º Semestre: 
✓ A DROGA DA AMIZADE 
Autor: Pedro Bandeira  
Editora: Moderna 

 
✓ A VOLTA AO MUNDO EM OITENTA DIAS 
Autor: Júlio Verne 
 Editora: Difusão Cultural do Livro 

 
A LEITURA PODERÁ SER FEITA PELO 
LIVRO FÍSICO OU DIGITAL. 

 

Observações: 

1. Somente o material coletivo deverá ser entregue 
na recepção do Colégio no dia 19/01/2022 das 8h 
às 12h e das 13h às 18h. 

2. Os livros paradidáticos solicitados ficarão com o 
aluno. Recomenda-se que a aquisição dos livros 
paradidáticos  aconteça no início do ano para evitar 
que se tornem indisponíveis após esse período. 

3. Início das aulas:   24 /01/2022 

 
Os materiais do ano letivo anterior (2021), em 
bom estado de conservação, poderão ser 
reutilizados em 2022. 
 

4. NENHUM MATERIAL SERÁ                                           
COMERCIALIZADO     PELO COLÉGIO 


