
MATERIAL DE USO PESSOAL LABORATÓRIO

1 jaleco branco (o tecido e o comprimento das 

mangas são opcionais)

LISTA DE 
MATERIAL ESCOLAR

Associação Literária e Educativa Santo André • CNPJ 61.038.436/0002-45 

Rua Floriano Peixoto, 1033 • Jaboticabal/SP • CEP 14870-810 • Fone (16) 3202-0177

Ens. Fundamental II - 7º Ano

Início das aula: 27/01 - Reunião de pais: 04/02

ARTE

01 pasta catálogo (no mínimo, 50 plásticos)

01 bloco de papel Canson A4 branco

01 cola líquida

01 tesoura de pontas arredondadas

03 folhas de color-set (cores opcionais)

01 pacote de 50 folhas creative (canson colorida)

01 folha de cartolina 

OBSERVAÇÕES

Trazer somente no 1º dia de aula  

estojo com zíper, contendo: 

 - lápis e/ou lapiseira

 - caneta esferográfica

 - lápis de cor

 - borracha macia

 - 1 régua transparente (30 cm)

Observações:

 - Não será  permitido  o uso de fichário no 7º ano, pois  
consideramos  inadequado para a organização do aluno 
frente à nova dinâmica de trabalho.

 - Para uso de cadernos (sugerimos de 96 páginas), 
pedimos que sejam assim organizados:

- 01 caderno universitário para Português;

- 01 caderno universitário para Matemática;

- 02 cadernos universitários para sejam divididos nas 
disciplinas Geografia, História, Ciências, Inglês e Filosofia.

-01 bloco de folhas para fichário pautado (para 
Redação)

1)  Os materiais que o aluno já possui devem ser 
reaproveitados.

2) Se o aluno possui um minidicionário, deverá trazê-lo.

3) Os livros paradidáticos serão retirados na biblioteca da 
escola.

4) Os livros didáticos (Português, Matemática, História, 
Ciências, Geografia, Arte, Inglês e cadernos de exercícios de 
Português e Matemática) devem ser adquiridos através do 
site loja.moderna.com.br/família

5) O livro para as aulas de Empreendedorismodeverá ser 
adquirido pela internet. O site e a data de início da venda 
serão disponibilizados no aplicativo e no site do colégio.

6) A agenda será fornecida pelo colégio.

7)Em 2020 o colégio oferecerá diversas atividades 
extracurriculares. Mais detalhes destas aulas serão 
divulgados nos primeiros dias de aula.


