
Lista de materiais 2020 

Fundamental II 
 

                                                                    7º ano / 2020 

 

Para Artes 
01 conjunto de canetinhas hidrocor   
50 folhas de desenho (120g) 
01 caneta preta para contorno ponta fina 
01 lápis 2B 
01 lápis 6B 
01 tinta guache (cores primárias) 
01 caixa de lápis de cor  
*Os demais materiais serão solicitados durante o ano 
letivo 
Para Matemática 
01 caderno universitário - 100 folhas 
01 transferidor 
01 compasso 
Para Língua Portuguesa 
01 caderno universitário – 50  folhas 
20 folhas de redação (disponíveis no setor de 
fotocópias da Escola) 
01 monobloco universitário 
Para Filosofia 
01 caderno universitário - 50 folhas 
Para História 
01 caderno - 50 folhas 
Para Língua Inglesa 
01 caderno pequeno - 50 folhas 
Dicionário bilíngue – Língua Inglesa 

 
Para Ciências 
01 caderno universitário - 50 folhas 
 
Para Ensino Religioso 
01 caderno pequeno - 50 folhas 
 
Para Geografia 
01 caderno universitário - 50 folhas 
 
Para Educação Física  
01 caderno - 50 folhas 
 
Material para uso diário, comum a todas as disciplinas: 
*Fone de ouvido 
*01 estojo 
*02 canetas (azul) 
*02 lápis de escrever ou lapiseira 
*01 cola 
*02 borrachas 
*01 tesoura 
*02 canetas marca texto 
*01 régua 30cm 
*01 pasta com elástico (para guardar provas e 
trabalhos) 

 

APOSTILAS / LIVROS PARADIDÁTICOS: 

POSITIVO https://lasalle-carmo.lojanaescola.com.br/ 
o Apostila Sistema Positivo - (no cadastro do aluno: Nível: EF2 – Série: 7º ano) 
o Kit de Língua Inglesa PES – Great Time 2 (livro do estudante, livro de atividades, livro de literatura 

infanto-juvenil e organizador pessoal) 
 

LISTA DE LIVROS (AQUISIÇÃO OBRIGATÓRIA) ANUAL 
 

o Viagens de Gulliver – autor: Jonathan Swift – adaptação de James Riordan – Coleção O Tesouro dos 
Clássicos Juvenil – Editora Ática 

o O mistério do caderninho preto – autora: Ruth Rocha – Editora Salamandra 

o Infância roubada – autores: Telma Guimarães e Júlio Emílio Braz – Editora Quinteto 
Robomind: https://www.robomind.com.br/livraria/robotica-curricular/   – Aplicar cupom de desconto: carmo2020 

o Livro: ROBI 
* Apostilas/livros didáticos são obrigatórios, conforme contrato escolar, clausula 5ª, parágrafo 6º.            

Lembramos que todos os materiais deverão estar identificados. 
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