
Lista de materiais para 2023 – 7º ano E.F. 
(Colocar nome do aluno em todos os materiais) 

 

Início letivo 

31/01/2023 

Os materiais que permanecerão no colégio deverão ser entregues  

na secretaria do dia 10/01/2023, ao dia 16/01/2023. 

Os materiais deverão estar dentro de uma sacola lacrada  

com nome e série do(a) aluno(a). 

 
  O que deverá ficar com o aluno(a)  

(para uso diário pessoal): 
02 – Borrachas brancas, macias e médias 
(reposição individual); 
01 – Caneta brush – pen (cor preta); 
04 – Canetas esferográficas (preta, azul, 
vermelha e verde); 
01 – Caixa de lápis de cor (24 cores); 
01 – Caixa de giz de cera pastoso (oleoso), 
mínimo 12 cores; 
01 – Caixa de caneta hidrocor, ponta fina, 12 
cores; 
01 – Caderno brochura, pequeno, capa dura, 
48 folhas, quadriculado; 
01 – Caderno sketch-book, tamanho A4, 
espiral, 150g/m² – 50 folhas; 
01 – Caderno universitário, capa dura, 96 
folhas, brochura (para redação); 
01 – Caderno universitário de caligrafia; 
01 – Caderno universitário com várias 
matérias ou 01 caderno universitário de 01 
matéria para cada disciplina; 
01 – Compasso escolar; 
01 – Dicionário escolar Língua Portuguesa  
(Nova ortografia); 
01 – Dicionário Oxford Escolar 
Inglês/Português; 
01 – Jogo de esquadro (um de 60° e um 45°); 
02 – Lápis grafite HB; 
02 – Lápis grafite 2B; 
02 – Lápis grafite 4B; 
02 – Lápis grafite 6B; 
03 – Lápis grafite nº 02; 
01 – Lapiseira (0.7mm) e grafite (0.7mm); 
01 – Marca texto (cor variada); 
01 – Post it colorido; 
01 – Régua de 20cm rígida; 
01 – Régua de 30cm rígida; 
01 – Squeeze (uso diário e pessoal); 

01 – Tesoura sem ponta;  
Obs. Para aluno(a) canhoto(a)  
comprar tesoura específica. 
01 – Transferidor 180°; 
01 – Tubo de cola gel – 90g; 

 
 

Entregar na secretaria: 
01 – Bloco de papel canson, tamanho A4, 
140g/m²; 
10 – Envelopes de carta ofício; 
10 – Envelopes ½ A4 (pardo); 
01 – Folha de E.V.A., cor preta, 5mm; 
04 – Folhas de color set (01 laranja, 01 
amarelo, 01 preto e 01 estampado); 
02 – Folhas de papel cartão (01 laranja e 01 
amarelo); 
01 – Folha papel pardo Kraft, 1m; 
02 – Folhas de cartolina branca; 
01 – Pacote de papel couche fosco, tamanho A4, 
50 folhas, 180 g/m², cor branca; 

01 – Pacote de 500 folhas de papel sulfite, 
tamanho A4, cor branca (CHAMEX); 
Motivo: Outras marcas enroscam as folhas 
no momento da impressão. 
04 – Pacotes de bexiga verde; 
02 – Pacotes de real paper, 85g/m²  
(cor variada); 
01 – Tubo de cola de silicone – 48g. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



  

Lista de paradidáticos para 2023 – 7º ano E.F. 
(Colocar nome do aluno em todos os materiais) 

 

Os paradidáticos deverão ficar em casa até a solicitação 

do(a) professor(a).

1º Trimestre
Livro: O mistério da Fábrica de Livros - Autor: Pedro Bandeira – Editora: Moderna, 2ª edição.

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
2º Trimestre 
Livro: Menino de Engenho - Autor: José Lins do Rego - Editora: Global Editora, 26 junho 2020 

 

 
 
 

 
3º Trimestre 
Livro: O Pequeno Príncipe - Autor: Antoine de Saint-Exupéry - Editora: Via Leitura; 1ª edição 
 


