
 
LISTA DE MATERIAIS 2022 - 7º ANO 

 
MATERIAL VARIADO/INDIVIDUAL 

300 folhas de sulfite ou 03 vales sulfite 

03 cartolinas ou 03 vales cartolinas 

02 papel collor set ou 02 vales collor set; (1 liso e 1 

estampado) 

03 folhas de EVA ou 03 vales EVA (02 lisos e 01 

estampado) 

02 papel crepom ou 02 vales papel crepom 

03 bastões de cola quente 

01 caderno grande por matéria – Matemática, Arte, 

Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa, Ensino 

Religioso, Educação Física, Filosofia (48 folhas cada 

- não pode ser fichário ou caderno de matérias) 

01 caderno grande – Língua Portuguesa  (100 folhas) 

01 caderno grande de desenho (100 folhas) 

01 dicionário de Língua Portuguesa médio 

01 dicionário de Língua Inglesa 

01 Atlas Geográfico  

01 caixa.de lápis de cor 

01 jogo de canetinhas (12 cores) 

01 régua 30 cm 

01 apontador 

01 compasso 

01 transferidor (meia lua) 

01 cola grande; 

01 tesoura; 

01 caixa de tinta guache (06 cores) 

01 pincel 

01 lápis de escrever 

01 caneta azul e 01 preta  

01 marca texto 

01 borracha mole 

01 estojo para lápis 

01 garrafa plástica para água com nome 

 

SUGESTÕES DE DICIONÁRIO E ATLAS 

01 Atlas Geográfico atualizado Maria Elena Simieli – Editora Ática – Edição Reformulada e atualizada ou 

qualquer outro atlas atualizado. 

01 dicionário de Língua Portuguesa – Atualizado com nova ortografia – Dicionário Escolar Michaelis de 

Língua Portuguesa ou Mini-Dicionário Houais 

01 dicionário de Língua Inglesa – Dicionário Oxford - Edição atualizada com nova ortografia 

MATERIAL DIDÁTICO/LIVROS 

02 Livros de Literatura – 1º Semestre e 2º Semestre - Serão indicados pela professora e deverá ser adquirido 

no decorrer do ano letivo. 

01 Livro de Ensino Religioso DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO – Editora FTD – Volume 7 –  

Código da Escola, FTD22PRNTV- Acesse o site www.ftdcomvoce.com.br. Todo aluno deverá 

ter em mãos na primeira aula de Ensino Religioso o livro da disciplina. Não é permitido 

fotocopiar e nem revender os livros. 

Material Didático do Positivo – adquirir na loja virtual: https://lojanaescola.com.br/natividade 

Acesso a Plataforma Pense Matemática incluso nas mensalidades. 

OBSERVAÇÕES 

Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do estudante. 

O USO DO UNIFORME é obrigatório (agasalho completo, camiseta e tênis). No inverno jaqueta e/ou moletom 

da Escola. A jaqueta/moletom deverá trazer o nome do estudante, BORDADO em local visível, pois não nos 

responsabilizamos por perdas ou trocas. 

O uniforme poderá ser adquirido na Loja MARAVILHA  ou na Casa dos Uniformes (Maringá). 

Início das aulas e entrega de materiais, dia 01/02/2022 – (Terça-feira) – às 07h30 e término às 11h55. 

1ª Reunião de Pais: Dia 01/02/2022 – (Terça-feira) – às 19h30 

A aquisição do Material Didático do Positivo deverá ser realizada, impreterivelmente, até o dia 07/01/2022. 

A aquisição do Livro de Ensino Religioso deverá ser feita impreterivelmente até o dia 07/01/2022. 

O material didático será entregue diretamente na escola de acordo com as datas já pré-estabelecidas com o 

Sistema de Ensino Positivo. Os pais que não solicitarem a encomenda do material até a data pré-

estabelecida correrão o risco de receber o material com atraso. 

http://www.ftdcomvoce.com.br/


 
 
 
 
 
 
 


