
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   7ºano 

 

Esta é a lista do material escolar anual, que cada criança deverá ter. Por favor, tragam 

exatamente a quantidade indicada, para que não haja excesso ou falta. Selecionem 

materiais de boa qualidade para favorecer o manuseio pela criança. A entrega do material 

deverá ser feita à professora, durante nossa 1ª reunião de pais. As sacolas de material 

deverão vir completas, grampeadas e nomeadas na parte externa, para posterior 

conferência. 

 

MATERIAL COLETIVO DE ARTES 

o 01 pacote de papel machê  

o 01 borracha para desenho  

o 10  botões (tamanhos e cores variados) 

o 01  caneta nanquim descartável 

o 01  caneta preta tinta permanente 

o 01 tubo de cola líquida branca 110ml (lavável) 

o 01  estojo de canetas hidrocor – 12 cores 

o 01 rolo fita crepe ( larga) 

o 01  lápis para desenho 2B  

o 01  lápis para desenho 3B 

o 01 lápis para desenho HB 

o 01 bloco papel Canson A4 

o 03 folhas de papel Color set (cores diversas) 

o 03 unid. tinta para artesanato 37ml (cores: amarelo, vermelho e laranja) 

o 03 folhas de papel celofane 

o 01 caixa de lápis de cor aquarelável 
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MATERIAL INDIVIDUAL 

o 01 caderno grande espiral universitário (96fls) para cada matéria  (Português e 

Matemática) 

o 06 cadernos brochura universitário (50 fls) ou caderno de matérias para (História, 

Geografia, Ciências, Redação, Inglês, Espanhol.) 

o 02 pastas catálogo com 50 folhas (português e matemática). 

o 01 estojo com zíper contendo: (lápis, caneta, borracha, apontador e lápis de cor) 

o 01 garrafinha ou copo 

o 01 transferidor de 180° 

o 01 régua de 30 cm  

o 01 compasso 

o 01 par de esquadros 

o 01 caneta marca texto 

o 01 dicionário da língua portuguesa 

o 01 dicionário inglês/ português 

o 01 lupa (laboratório de ciências) 

o 01 par de luvas latex (laboratório de ciências) 
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 LIVROS DIDÁTICOS (Entregues diretamente ao aluno em sala de aula. 

 Pagamento por boleto bancário) 

o Livro Semestral do Sistema Mackenzie de Ensino; 

o Livro anual de Inglês do Sistema Mackenzie de Ensino; 

o Livro anual de Ensino Religioso. 

 

 

 LIVRO PARADIDÁTICO (Projeto de leitura) 

o Viagem ao centro da terra (Machado de Assis) FTD 

o Coleção três por três – Três cavaleiros  

o  (Clássicos Juvenis) Editora Atual 

o Um garoto consumista na roça. (Júlio Emilio Braz) Editora Scipione. 

 Descobrindo a gramática – 7º Ano – Editora FTD 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

A  agenda escolar será entregue ao aluno no 1º dia de aula. 

 


