
 

 

 

 

 

 

 

Lista de Material/2022 
Ensino Fundamental II – 7º Ano  

 
 

 
 01 lápis HB, 2B e 6B, régua plástica de 20 cm, par de esquadros transparente, pequeno e sem 

graduação, transferidor de 180º ou 360º, compasso simples de metal com grafite 2B, borracha macia.

 Canetas esferográficas (azul, preta e vermelha), lápis e borracha.

 Cadernos de acordo com as matérias brochurão (não será aceito fichário, caderno de 10 matérias).
 01 caderno brochurão sem pauta (Arte).

 01 caixa de lápis de cor.

 01 pacote de papel Filipinho (Arte).

 01 revista usada, para recorte (Arte).

 01 conjunto de canetinha hidrocor.

 01 tesoura sem ponta.
 01 vidro de cola branca.

 01 pasta plástica com abas e elástico (Redação).
 20 folhas de papel A4 quadriculado.

 01 caderno pequeno brochurão de capa dura (36 folhas).

 01 caixa de tinta guache com 12 cores – 15ml cada. 

 01 pincel nº 8 ou 10.
 

 LIVROS DIDÁTICOS 

 
 Ensino Religioso: Diálogo Inter-religioso 7 – Jorge Silvino da Cunha – Editora FTD.

 
 A Companhia do Livro, livraria da cidade de Vassouras, é quem realiza a venda do material. A 

partir de NOVEMBRO, um funcionário da livraria estará de plantão no Colégio dos Santos Anjos – 
em Juiz de Fora – para atendimento aos responsáveis e venda do material, que será entregue 
posteriormente. 

 
 Coleção Asas

4 livros integrados 
3 livros de Arte3 

 Materiais Suplementares: Práticas de Produção Textual | 4 Atividades Suplementares | 
Espanhol | Filosofia| Lógica | Inglês

 

 LÍNGUA PORTUGUESA:
 MINIDICONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA.

 GEOGRAFIA
 GEOATLAS Completo | Autora: Maria Helena Simielli | Editora Ática (capa branca) | Atualizado.

 
 Atenção: 
 

 Os livros e cadernos deverão ser encapados e identificados com nome e ano/série do aluno (na 
capa). 

 
 De acordo com as atividades desenvolvidas nas aulas, poderão ser solicitados alguns materiais ao 

longo do ano letivo.


