
   
  7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS | 2022 

 Prezada Família,  

    A lista de material é constituída, única e exclusivamente, de itens indispensáveis ao cotidiano escolar do seu filho ou sua 

filha, no decorrer do ano letivo de 2022. Portanto, a entrega do material coletivo deverá ser feita nos dias 24, 25 e 26 de janeiro de 

2022, no horário em que o aluno ou a aluna estudará. 

 Observações: 
  Todo o material individual e de uso pessoal deverá ser identificado com o nome, ano e turno do aluno;   

 

QUANT. MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL – EXCLUSIVO DO ALUNO 

01 
Apontador 

01 
Borracha 

01 
Corretivo(Preferência: tipo em fita) 

01 
Caderno grande - 100 Folhas (capa dura) para Língua Portuguesa  

01 
Caderno grande - 100 Folhas (capa dura) para Matemática 

01 
Caderno pequeno (48 folhas) – folha quadriculada 1x1cm 

01 
Caderno de 8 matérias 

02 
Canetas esferográficas ( Azul e preta) 

01 
Caixa de Lápis de Cor 

01 
Cola em bastão 

01 Estojo lápis hidrocor 

01 
Lápis grafite (2B, 4B, 6B) - HB 

01 
Par de esquadro 

01 
Régua 30 cm 

01 
Compasso 

01 Tesoura (nome gravado do estudante) 

01 
Transferidor 

 



 

 

  

 MATERIAL PARA USO COLETIVO REFERENTE AO PROCESSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO  

DO ALUNO  

QUANT  MATERIAL  TIPO DE USO  

02  

Blocos de papel para desenho  

140g/m2 – formato A4 210mm x  

297mm  

Desenvolver desenhos de observação, de criação, de memória 

de forma ampliada e trabalhos manuais diversos. 

02  
Pacotes de papel criativo Color cards A3/12 

folhas/ 120g  

Desenvolver desenhos de observação, de criação, de memória 

de forma ampliada e trabalhos manuais diversos. 

01  Estojo aquarela com 12 cores  
Desenvolver técnicas de pintura de diversos estilos artísticos.  

01  Caneta nanquim preta  
Desenvolver a técnica de luz e sombra. Utilizar para contornos 

de desenhos.  

01  Folha colorida de papel crepom  Desenvolver técnicas de trabalhos da cultura Indígena.  

02  
Pacote  de  papel  criativo  color  24 

folhas/120g  

Confeccionar bordas para trabalhos e colagem em 

assemblagem.  

01  Folha de Papel Paraná  
Desenvolver desenhos de observação, de criação, de memória 

de forma ampliada e trabalhos manuais diversos. 

02  

  

 Papel color set 110gr (48x66cm)  

  

Desenvolver desenhos de observação, de criação, de memória 

de forma ampliada e trabalhos manuais diversos. 

  

  

   


