Lista Material Escolar – Individual
Início das aulas dia 05/02/2018 – Professor André

7º ANO 2018

• Avental com nome
• Chapéu ou boné e galocha, ou calçado fechado, para aulas de jardinagem
• Apontador para lápis fino e grosso (com depósito)
• Borracha branca macia
• Caneta tinteiro com carga extra ou um tinteiro (verificar se a antiga está em boas condições)
• Compasso de boa qualidade
• Dicionário port-inglês /inglês-port
• Flauta doce soprano barroca com capa e nome (Yamaha ou de madeira)
• Giz cera
• Grafite integral
• Lápis de cor fino aquarelável
• Lápis grafite 2B e 6B
• Sacola para trabalhos manuais
• Tesoura para tecido
• Tesoura pequena para papel
• Sapatilha de euritmia (a ser encomendada pela professora)
• Par de esquadros transparentes de boa qualidade (45º e 60º)
• Régua transparente de 30cm (plástica-dura)
• Pasta com elástico (inglês) com nome
• Pasta fina tamanho A4
• Pasta polionda grande com alça tamanho A3 (para guardar aquarela)
• Pasta com plástico - 30 folhas (Des. Geométrico)
• Transferidor transparente
• Tesoura sem ponta
• Uniformes: camisetas e agasalhos coloridos lisas p/ meninos e meninas, sendo que as meninas também
podem usar vestidos.
• Uniforme para Educação Física: short liso e calçado adequados (tênis). Obs.: elástico para prender o
cabelo e boné.
• Livros de leitura (ver lista no verso).
Lembretes:
• Devolver caderno dourado no 1º dia de 2018
• Todo material deve estar identificado com nome do aluno
• Utilizar preferencialmente sapato de fibras naturais e tênis. Não é permitido sapato de salto e nem
chinelos que não proporcionam firmeza.
• Os materiais dos anos anteriores que estiverem em bom estado podem ser reutilizados.
• Uso diário do uniforme

Queridos pais, verifiquem, por favor, durante o ano inteiro, se os filhos estão levando o material
solicitado regularmente para a escola!
Dica: você pode adquirir grande parte do material na lojinha localizada na escola, nos dias 01/02 a
03/02, das 9h30 às 11h30 e das 13h às 15 horas ou antecipadamente pelo e-mail tebetj@gmail.com ou
(14) 98122-2424 whatsapp.

