
 

 
Lista de Material - 2022 

Ensino Fundamental II – 7º Ano 

 

Materiais que deverão ser entregues na escola 
em data a ser informada, para utilização em 
trabalhos diversos em sala de aula: 

 

700 fls de papel sulfite branco; 
02 folhas de E.V.A. com glitter dourado; 
01 folha de E.V.A. com gliter branco; 
02 folhas de E.V.A. comum amarelo; 
01 rolo de fita crepe 48mm de largura; 
01 rolo de barbante; 
01 rolo de fita dupla face; 
10 saquinhos plásticos A4; 
2 Blocos Canson Branco A4 140g; 
1 rolo de 45 metros de fita durex transparente 
(largo – grande – 48mm); 

 
Material de uso pessoal 
1 cola branca 100g; 
1 lápis HB ou lapiseira; 
1 caneta azul e preta; 
1 borracha; 
1 régua de 30 cm; 
1 tesoura sem ponta; 
1 caderno universitário de 100 folhas para 
Matemática; 
1 caderno universitário de 10 matérias; 
1 caderno de cartografia sem margem (100 fls); 
1 transferidor; 
1 compasso; 
1 jogo de esquadros de 45° e 60°; 
1 cola em bastão (tipo Pritt); 
1 caixa de lápis de cor (12 cores); 
 
1 Avental branco Objetivo (para as aulas de 
laboratório de Ciências); 
1 Colete de Educação Física Objetivo (para as 
aulas de Educação Física). 

Obs.: O aluno não poderá frequentar as aulas 
de Laboratório e as aulas de Educação Física se 
não tiver o uniforme solicitado. Favor colocar o 
nome e o ano do aluno em todo o material e 
uniforme. 

 

 
Livros não inclusos no valor das 
Apostilas Objetivo: 
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O livro abaixo pode ser adquirido em 
qualquer livraria. 
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