LISTA DE MATERIAIS PARA 2019
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

01 – cx de lápis de cor de 24 cores;
01 – régua transparente de 30 cm;
01 - conjunto de esquadro (45° e 60°);
02 – canetas para retroprojetor de 2mm
02 - lápis 6B;
01 – tesoura sem ponta;
01 – bloco de papel Canson A3;
01 – bloco de papel Canson A4;
01 – tubo de cola branca grande;
02 – pastas catálogo com 50 plasticos percalux;
01 – conjunto de tinta aquarela de 12 cores;
01 – conjunto de “Post-It” colorido (38x50 mm);
01 – rolo de fita dupla face (12x30);
01 – prato descartável médio (será utilizado para misturar tinta);
01 – pote de margarina vazio (500 grs);
01 – pct de perfex para limpar pincéis;
01 – pct de papel sulfite tamanho A4 (Lumi Paper Color);
01 – resma de papel sulfite branco tamanho A4;
02 – revistas para recortes;
01 – pincel número 10 chato;
01 – pincel número 12 chato;

LISTA DE LIVROS PARADIDÁTICOS PARA O ANO DE 2019
MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO

LIVRO
QUINTANA, Mario. "Nariz de Vidro." Editora Moderna.

MARÇO

DUMAS, Alexandre. "Os três mosqueteiros." Editora Salamandra. (quadrinhos)

ABRIL
MAIO

GUNYMÉDES, José. "Posso te dar meu coração?" Editora Moderna.
PRIETO, Helísa. "A fonte do esquecimento e outros contos memoráveis." Editora
Edelbra.

JUNHO

SCLIAR, Moacir. "O mistério da casa verde." Editora Ática

JULHO
AGOSTO

DILL, Luis. "O dia em que Luca não voltou." Editora companhia das Letras.

SETEMBRO

SHEKESPAEARE, Willian. " A megera domada." Editora Moderna.

OUTUBRO

GOMES, Álvaro Cardoso & SOUZA, Rafael Lopes de. " Um grito de liberdade: a saga de
Zumbi de Palmares." Editora Moderna.

NOVEMBRO
DEZEMBRO

ATENÇÃO:

Todo o material deverá ser etiquetado com o nome completo e série do aluno. Os
materiais deverão ser entregues na escola entre os dias 21 a 25 de janeiro de 2019.
Uniforme completo: uso obrigatório para todos os alunos. Todas as peças com logotipo do
Colégio/Anglo, fornecidas pela confecção autorizada pela escola.
Foco Uniforme - Avenida das Hortências, 189 - Jardim Seixas Telefone: 3215 - 0861

Início das aulas: 28 de janeiro de 2019.

