
                                                                                                                                    

 
 

 
Lista de Material Escolar – 2019 
7º ano do Ensino Fundamental 

 
►PORTUGUÊS: 
 
→ 1 caderno universitário (96 folhas), que pode ser dividido com as disciplinas de Ensino 
Religioso e Filosofia. 
→ 1 pequeno Dicionário Houaiss – Editora Moderna/Objetiva (edição atualizada, conforme 
Novo Acordo Ortográfico - 2015). 

 
►MATEMÁTICA: 
 
→ 1 caderno universitário (96 folhas), que pode ser dividido com a disciplina de Educação 
Física. 

 1 calculadora “não científica”. 
 

►HISTÓRIA e GEOGRAFIA: 
 
→ 1 caderno universitário (96 folhas). 
     

►CIÊNCIAS: 
 
→ 1 caderno universitário (96 folhas). 

 
►INGLÊS: 
 
→ 1 dicionário Collins Gem – Inglês/Português – Português/Inglês – Harper Collins Publishers 
Limited – 2013 – Glasgow – Disal S.A. 

  
►ARTES: 
 
  1 folha de color set na cor preta, 1 caixa de tinta guache nas cores: amarelo, azul, verde, 
vermelho, branco e preto, 1 pincel prancha - números 6 e 14, 1 caixa de lápis de cor, 1 lápis preto 
6B, 1 borracha, 1 régua com 30 cm, 2 revistas para recorte, 1 cola branca, 1 tesoura, 1 conjunto 
de canetas hidrográficas (12 cores). 
                                                                                               

►IMPORTANTE:  
   

 Aguardar o horário das aulas/2019 para realizar a divisão dos cadernos, facilitando o 
agrupamento das disciplinas que terão aulas no mesmo dia;   

→ Nas disciplinas Geografia, História e Ciências utilizaremos dicionário, lápis de cor, régua, 
borracha, lápis preto e canetas hidrográficas (comuns à disciplina de Artes). Na disciplina 
Matemática utilizaremos régua, lápis de cor, tesoura e cola (comuns à disciplina de Artes); 

 O Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) adota livros do Sistema Poliedro, que serão entregues 
ao aluno na primeira semana de aula, a partir do pagamento mensal da taxa de material. 
 
 
 



► OBSERVAÇÕES: 
 

→ O Colégio não se responsabiliza por materiais sofisticados e recomenda aos pais que 
adquiram o material de acordo com as indicações da lista; 
→ É OBRIGATÓRIO O USO DE UNIFORME ESCOLAR, INCLUSIVE O UNIFORME PARA 
EDUCAÇÃO FÍSICA (VERÃO E INVERNO).  FAVOR IDENTIFICAR O UNIFORME COM O 
NOME DO ALUNO (NA ETIQUETA), ESPECIALMENTE O CASACO DE INVERNO. 
 

 

►AVISOS: 
 

→ 28/01/2019 (2ª feira) - início das aulas para os alunos da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Médio, conforme o turno em que estão matriculados; 

 O Colégio estará fechado no período de 24 de dezembro de 2018 a 02 de janeiro de 
2019.     

 
►REUNIÃO DE PAIS: 
 

 23 de janeiro/2019 (4ª feira), às 19h30, para os pais dos alunos de 6º Ano ao 9º ano do 
Ensino Fundamental, no Salão Nobre.  
 
 

►PERÍODO DE FUNCIONAMENTO / ANO LETIVO - 2019:      
   

         

MANHÃ: 
 
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental: 7h20 às 11h50; 
6º e 7º anos do Ensino Fundamental: 01 dia da semana os alunos terão a 6ª aula (até 12h40); 
8º ano do Ensino Fundamental: 03 dias da semana os alunos terão a 6ª aula (até 12h40); 
9º ano do Ensino Fundamental: 04 dias da semana os alunos terão a 6ª aula (até 12h40). 
           

                 
                  TARDE: 
 
                 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental: 13h às 17h30;  

6º e 7º anos do Ensino Fundamental: 01 dia da semana os alunos terão a 6ª aula (até 18h20); 
8º ano do Ensino Fundamental: 03 dias da semana os alunos terão a 6ª aula (até 18h20); 
9º ano do Ensino Fundamental: 04 dias da semana os alunos terão a 6ª aula (até 18h20). 
 

 
LIVROS PARADIDÁTICOS – 7º ANO – 2019 

 
Fevereiro: Coletânea – Campanha da Fraternidade/2019 - “Fraternidade e políticas públicas”. 
 

Março/Abril: “Oito minutos dentro de uma fotografia” -  Ganymédes José – Editora Moderna. 
 

Abril/Maio: “Mágica para cegos – contos e contracontos” -  Marco Túlio Costa -  Editora Saraiva – 
Coleção Jabuti. 
 

Junho/Agosto: “Janelas de dentro” – Tânia Alexandre Martinelli - Editora FTD. 
 

Agosto/Setembro: “Ninguém me entende nessa casa!” – Crônicas e casos – Leo Cunha - 
Editora FTD. 
 

Outubro/ Novembro: Coletânea de autores diversos. 
 
 OBS.: As coletâneas dos meses de fevereiro, outubro e novembro serão 
providenciadas pelos professores de Português. 
 
 



 
 

 
 


