
2 Blocos de papel canson A4 com 20 folhas Branco 1
Kit de papéis escolares – tamanho A4 (Sugestão 

Kit Leoni nº 2)

1
Cartela de etiqueta com 12 folhas (Pimaco A5Q-

3272)
1 Rolo de durex colorido

1
Coleção Eco Cores Textura Visual Novaprint (36 

folhas) nº 02
4 Pastas Brancas com ferragem

1 Folha de papel cartão (preto) 5 Sacos plásticos tamanho ofício com furo

200 Folhas de papel sulfite branco tamanho A4 5m
TNT (Verde bandeira) preferencialmente no 

pacote

1 Apontador com depósito 1 Estojo de zíper grande para o lápis de cor

1
Avental branco de manga longa – para uso no 

laboratório de ciências 
1 Estojo de zíper pequeno 

1 Borracha branca (TK Plast) 1 Fita adesiva colorida

1
Caderno de desenho grande 100fls não 

milimetrado e sem folhas de seda Capa Dura
10 Folhas de papel almaço

5 Cadernos universitários – 100 fls capa dura 2 Folhas de papel milimetrado

1 Caixa de lápis de cor (Faber Castell) 2 Folhas de papel quadriculado

1 Caixa de tinta guache com 6 cores (Faber Castell) 1 Jogo de esquadros (acrimet)

1 Calculadora simples 1 Lápis 6B

1 Caneta esferográfica azul 1 Lápis 2B

1 Caneta esferográfica verde 1 Lápis Preto nº 2

1 Caneta esferográfica preta (tubo transparente) 1m Papel Kraft

1 Caneta marca texto amarela 1 Pincel chato série 141 ou 181 nº 10 Tigre

1 Canetas hidrocor, fina, 12 cores (Faber Castell) 1 Régua acrílica poliestireno 30 cm (Acrimet)

1 Cola branca pequena (tenaz) 1 Tela para pintura 20 x 30 cm

1 Cola em bastão grande (Pritt) 1
Tesoura sem ponta com nome do aluno gravado 

(sugestão Mundial)

1 Compasso 1 Transferidor 180º (acrimet)

Autor: Maria Elena Simielli    Editora: Ática

Minidicionário de Língua Portuguesa (Aurélio atualizado de acordo com a nova ortografia)

Minidicionário de Inglês-Português (OXFORD)

Data: 23/01/2020 (Quinta-feira) Horário: 08h00

Duração da Reunião: aproximadamente 1h e 30 minutos
Obs.: As crianças não deverão acompanhar os pais

LIVRO DE APOIO PEDAGÓGICO (USO OBRIGATÓRIO)

Atlas Geográfico Escolar

* Início das aulas e entrega do material escolar: 27/01/2020.

Reunião Inaugural

LISTA DE MATERIAL - 7º ANO - 2020

Os materiais abaixo deverão permanecer com o aluno em casa, pois serão utilizados para as atividades no 
decorrer do ano letivo - favor repô-lo assim que necessário

Os materiais abaixo deverão ser entregues na escola com  
identificação do aluno e turma, no primeiro dia de aula 

aos cuidados da inspetora de alunos.



1º Bimestre

"O menino do dinheiro num mundo sustentável"

Obs.: Livro incluso no Material Didático a ser entregue para o aluno.

2º Bimestre

"A vida no céu. Romance para Jovens e Outros Sonhadores"

Autor: José Eduardo Agualusa

Editora: Melhoramentos ISBN: 9788506077924

3º Bimestre

“Uma longa caminhada até a água”

Autora: Linda Sue Park

Editora: WMF Martins Fontes ISBN:  9788546900831

4º Bimestre

“A corrente da vida – Coleção Veredas”

Autor: Walcyr Carrasco

Editora: Moderna ISBN: 8516035980

Língua Inglesa

“Alice in wonderland - Hub young readers”

Autor: Lewis Carrol

Editora: Hub ISBN: 9788563623867

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1. Em alguns itens desta lista, apresentamos “marca” apenas como referência de identificação, o que não 

impede que sejam adquiridos produtos similares, porém as marcas sugeridas fazem diferença na 

qualidade final dos trabalhos e na praticidade de manuseio durante as aulas.

2. Uniforme – O uso do uniforme será obrigatório desde o 1º dia de aula para todos os alunos da Escola – 

da Educação Infantil ao Ensino Fundamental (solicitamos identificarem todas as peças do uniforme).

3. Para alguns projetos em específico serão solicitados materiais no decorrer do ano. Os materiais de uso 

individual devem ser repostos de acordo com a necessidade.

1. LIVROS PARADIDÁTICOS PARA LEITURA DO ALUNO

2. MATERIAL DIDÁTICO

*Pesquisa de disponibilidade realizada em novembro de 2019. Sugestão de site para compra: 

www.amazon.com.br

Sistema Anglo de Ensino, Cel'Lep, Educação Tecnológica, Material Lego Zoom – A venda será exclusiva 

através do site do nosso parceiro www.livrofacil.net , com acesso Escola Chácara e senha chacara@2020 

(minúsculo e sem acento). Para realizar a compra é necessário informar o nome completo e Ano/Turma 

do(a) aluno(a).

Entrar em contato com a escola caso não receba o carnê 2020 até o dia 06 de janeiro, visto que o  
1º vencimento será dia 08 de janeiro. 

Uniforme Escolar  - Kuki-Rô: (Rosana) tel.  4154-2889 
Foco Uniformes: (Débora) tel. 4154-1145 


