
 

Lista de Material Escolar - 7º Ano – Ensino Fundamental II 

 

Escrita- Desenho- Pintura 

10 lápis preto n. 2, ou lapiseira 

01 caixa de lápis de cor com 24 cores. 

 02 esferográficas azuis. 

 02 esferográficas vermelhas.  

01 esferográfica verde.  

01 esferográfica preta. 

 01 apontador plástico com depósito .  

01 caneta destaca texto - amarela . 

 01 borracha verde.  

01 corretor liquido. 

 01 tubos cola branca 90g. e 1 tubo de cola bastão. 

 01 tesoura. 

 01 régua em acrílico 30 cm-  

 01 transferidor em acrílico 180º graus . 

 01 conjunto de esquadro - 45 graus e 60 graus .  

01 compasso sem tira linha.  

01 fita crepe larga 4cm  

Guache – 12 cores 

1 pincel n°. 14 

1 bloco de papel Canson 

12 sacos plásticos grosso tamanho ofício com 4 furos. 

12 envelopes pardos tamanhos ofício. 

 

Cadernos:  



02 cadernos universitários capa dura com 200 fls.  

01 caderno universitário capa dura com 98 fls. 

 01 caderno de cartografia 48 folhas, capa dura sem seda. (Artes)  

Artes: Será solicitado ao longo do ano letivo  

Livros:  

Apostilas Sistema Positivo de Ensino – 1° semestre – Adquirir no Ponto Colegial 

Apostilas Sistema Positivo de ensino – 2°. Semestre, estará a disposição no mês de Agosto de 2022.  

MATERIAL DIDÁTICO Sistema de Ensino Positivo 1º Semestre  

A venda a partir de janeiro/2022 no Ponto Colegial. 

 

ATENÇÃO 

Inclui: 

-> Chave de acesso Positivo ON (1º Semestre - período janeiro/2022 até julho/2022) 

-> Apostilas - livros suporte (1º Semestre - período janeiro/2022 até julho/2022) 

 

____________________________ 

 

MATERIAL DIDÁTICO Sistema de Ensino Positivo 2º Semestre  

A venda a partir de julho/2022 no Ponto Colegial. 

 

ATENÇÃO 

Inclui: 

-> Chave de acesso Positivo ON (2º Semestre - período agosto/2022 até dezembro/2022) 

-> Apostilas - livros suporte (2º Semestre - período agosto/2022 até dezembro/2022) 

Espanhol: Livro a parte do Sistema Positivo de Ensino. 

 Local de venda: Ponto Colegial fone (19) 4141-0912 

Escola da inteligência.  Parte 1 - Fev à julho  

Escola da inteligência.  Parte 2 -  Ago à Dez.  

Obs. Esse material deverá ser adquirido no colégio. 

 Livros paradidáticos serão indicados durante o ano letivo.  


