
 

                          LISTA DE MATERIAIS 2018  

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
            

Caderno universitário para as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia e Ensino Religioso (não recomendamos o uso de 

fichários).  

Lápis, caneta, borracha, apontador, lápis de cor, cola escolar branca, régua (30cm), transferidor 

e compasso; 

MINIDICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA: Sugestão: Minidicionário da Língua 

Portuguesa Silveira Bueno – Revisado conforme a nova ortografia (Editora FTD Educação); 

DICIONÁRIO INGLÊS/PORTUGUÊS - PORTUGUÊS/INGLÊS: Minidicionário Inglês-

Português Português-Inglês Silveira Bueno (Editora FTD Educação); 

 MATERIAL PARA ARTE: 1 revista em quadrinho, 1 pen drive, 1 caneta Nakin preta 

0.2mm, 1 caneta Nakin preta 0.5mm, 2 lápis HB, 2 lápis 2B, 2 lápis 4B, 2 lápis 6B, 01 caixa de 

lápis aquarelável, 1 estojo de canetinhas, *1 pincel, *3 folhas de papel foto, *1 pincel redondo 

Nº. 10, *1 pincel Nº. 2 e Nº. 6, *1 pincel chato Nº. 8 e Nº. 18, 2 lápis grafite,  *1caixa de tinta 

aquarela (6 ou 12 cores), 1 bloco (30 folhas) folha A3, 1 pacote folhas A3 (30 folhas), 1 pacote 

de folhas A4 (100 folhas), *1 pacote de folhas A4 gramatura 120 (50 folhas), *1 pacote Color 

Set, *revistas para recorte, *1 tubo de cola de silicone (50gr), *1 tela 30 X 30cm, *1 caixa de 

tinta guache (6 cores), 1 pacote de argila (500g). TODOS OS MATERIAIS ASSINALADOS 

COM ASTERISCO (*) DEVERÃO SER ENTREGUES PARA A PROFESSORA DE 

ARTE, NO PRIMEIRO DIA DE AULA. OBS: Outros materiais específicos serão 

solicitados no decorrer do ano. Todos os materiais deverão estar identificados com o nome 

do estudante. 

 

MATERIAL PARA AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS:                

01 jaleco branco manga comprida (algodão) com o nome. Obs: Durante o ano, serão solicitados 

outros materiais, se necessário. Pedimos que todos os materiais sejam identificados.  

 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS: 

Kit Sistema de Ensino FTD Educação 

7º ano do Ensino Fundamental 

 
 

LIVROS DE LITERATURA: 

Kit Literário Cultivando Leitores - Semeando Valores  

FTD Educação (6 obras literárias) 

 

 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO BRASIL 
Rua: Alarico Valença, 161 Porto Alegre/RS - Fone: 3336.4509 ou 3336.9739 



ESTIMADAS FAMÍLIAS, PEDIMOS ATENÇÃO PARA AS INFORMAÇÕES 

QUE SEGUEM: 

 

 Dia 19 de fevereiro: Primeiro dia de aula para os estudantes do 1º ao 9º ano (horário normal).                   

 

 Dia 06 de março: Reunião de pais do 6º ao 9º ano às 18h45min. 

 

 Início do uso dos livros didáticos: 19 de fevereiro (primeiro dia de aula). 

 

 OBS. Pedimos que todos os materiais sejam identificados. 
 

 A agenda escolar é de uso diário, devendo sempre ser portada pelo(a) estudante. 

 Trazer diariamente uma garrafa para água. 

 

 Para a prática de Educação Física, o(a) estudante deverá estar vestido adequadamente. 

 

 Nossos uniformes encontram-se à venda nas lojas: ESPAÇO DO SABER (fones 3384.6512 - 

99190.7910) e  SUNFISH (fones 33365401 - 33191960). 

 

 O uso do uniforme completo é obrigatório a partir do 1º dia de aula (não será permitido “barriga de 

fora”), devendo ter suas peças identificadas com o nome completo do(a) estudante. Confira em nosso site: 

www.escolansbrasil.com.br. 

 

 Não será permitido o uso de camisetas de times de futebol e da Escolinha de Futsal Gol de Placa na 

Escola. 

 

 O aparelho celular, bem como MP3, máquina fotográfica, tablet e similares não serão permitidos no 

horário de aula. Eventuais perdas ou danos não é responsabilidade da Escola (conforme o Contrato de 

Prestação dos Serviços de Educação Escolar – Cláusula 9 Parágrafo 2). 

 

 O Corretivo não é permitido na Escola. 

 

OS ITENS DESTA LISTA VOCÊ ENCONTRA À VENDA NAS LIVRARIAS:         

             

         Av. Independência, 363    F: 2118-2600 
 
 
 

 

 

 

Faça sua lista escolar com quem entende do assunto. 

    LIVRARIA CERVO, há 35 anos ao lado da educação! 

              Barão do Amazonas, 985 – F: 33391611 

                Borges de Medeiros, 438 – F: 30244006 

                Bourbon Country – F: 30243333  

              Apresente a lista e receba 10% de desconto para 

pagamento à vista nas  compras de material escolar, exceto 

nos livros didáticos e/ou literatura.                         

http://www.escolansbrasil.com.br/

