
“Educação: Transporte para o Futuro”

Lista de Material - 7º Ano Ensino Fundamental II - 2020

Orientações Gerais:

• 28/01/2020 – Inicio das aulas, 07h20.

• É proibido o uso de estiletes e corretivo líquido.

• Horário das aulas: 07h20 às 12h.

Material de Papelaria e Arte

01 - caderno universitário, capa dura, 96 folhas (para língua portuguesa e técnica de redação)
02 - cadernos universitários, espiral, capa dura, 200 folhas
04 - lápis preto n°2 (opcional 01 Lapiseira)
02 - borrachas brancas grandes
01 - apontador com reserva
01 - pasta de plástico preta grande e fina (10 plásticos)
02 - pastas com elástico
01 - tesoura sem ponta
01 - caixa de lápis de cor com 12 (grande)
01 - caixa de caneta hidrográfica com 12 (grande)
01 - estojo
02 - cola branca (grande) e 02 cola bastão
01 - régua de 30cm
02 - canetas azul/preta
01 - dicionário Português / Inglês de acordo com a Nova Ortografia

01 - transferidor
01 - compasso de boa qualidade e grafite de compasso
01 - calculadora simples
01 - avental ou camiseta (tamanho adulto) para proteção do uniforme nas aulas de artes (usado)
02 - revistas (superinteressante ou Exame ou National Geographic ou Viagem)
05 - folhas de papel cartão - amarelo
05 - folhas color set -amarelo
02 - folha color set decorado
500 -folhas sulfite na cor branca ( A4 )
05 - EVA - amarelo
02 - EVA - amarelo brilhante
03 – papel crepom – amarelo
01 – jaleco branco –manga comprida – uso em laboratório
03 – cartolinas branca
05 – bastões de cola quente - grosso



Uniforme Escolar

Uso Obrigatório desde o 1º dia de aula

1) Todas as peças devem ter a logomarca da Fitel Dom Bosco;
2) Identificar com nome e sobrenome do aluno em todas as peças

Confecção – Rajik
Rua Baronesa Geraldo de Resende, 319 – Jd N. Sra. Auxiliadora
Tel.: 2121-5358 ou 2121-5359

OBS: Outros materiais de Artes, caso necessário, serão solicitados no decorrer do ano com uma
semana de antecedência.

Educação Física: Para essas aulas será obrigatória a apresentação da Ficha e/ou Atestado Médico
(em caso de restrição). O atestado médico terá validade de 6 meses. Uso do tênis é obrigatório.

Favor enviar o material devidamente identificado com o nome e a sala do aluno, no 1° dia de aula.

Evite o desperdício e o consumo desnecessário, reaproveite materiais de anos anteriores que estejam

em bom estado de conservação.


