
Material didático – Adesão ao material no ato da matrícula e a primeira remessa será entregue a partir da primeira semana de aula.  

Relação de 
materiais 

 

  

 

MENINAS MENINOS

- Uso Diário: Camiseta da EIC. Calça 
legging ou moletom 

Não é permitido o uso de short 
e jeans rasgado.

-

 

Aulas de Educação Física: 

 
Camiseta da EIC, legging ou moletom

Jeans (azul ou  preta),
(cor preta). 

 (cor preta). Tênis de qualquer cor.

 

 

 
 

 

- Uso Diário: Camiseta da EIC. Calça 
Jeans  (azul ou  preta)ou moletom 
(cor preta).

Não é permitido o uso de short 
e jeans rasgado.

- Aulas de Educação Física: 
Camiseta da EIC, bermuda ou moletom 
(cor preta). Tênis de qualquer cor.

 
 

  

  

 

        

 

MATERIAL DE USO FREQUENTE 
 

- 01 Estojo com: lápis, borracha, apontador, marcador de 
texto, tesoura, cola e canetas azul / preta / vermelha 
- 01 Caixa de lápis de cor 12 cores 
- 01 Jogo de canetas hidrocor 
- 01 Caderno de 10 matérias ou 6 cadernos individuais de 
48 folhas 
- 01 bloco de fichário 
- 01 Agenda Escolar para avisos e tarefas  
- 01 Resma de papel sulfite A4 

ATENÇÃO! 
Por motivos pedagógicos não será permitido o uso de 
fichário, como caderno e corretivos nos 6os e 7os anos. 
 

A partir do segundo dia de aula, (02/02/2022), o(a) 
aluno(a) deverá estar com o material didático e de uso 
diário de acordo com o respectivo horário de aula. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01 caderno grande capa dura (brochura) – 96 folhas Para 
Interpretação/Gramática 
01 caderno grande capa dura (brochura) – 96 folhas – Para 
Redação 
2 Gibis  
2 Revistas 

LITERÁRIOS: (adquirir em livrarias)  
 
1 - O caso da estranha fotografia" Stella Carr. Editora: 
Moderna. 2°Edição 
 
2 - 12 Horas de terror.  Marcos Rey. Editora: Ática  
5°Edição 
3 – Meu pé de laranja lima – José Mauro Vasconcelos. 
Editora: melhoramentos. 

 
 

ENSINO RELIGIOSO 
  - 01 caderno de capa dura - grande (48 folhas) 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
  - - 01 caderno de capa dura grande (48 folhas) 

 
 

MATEMÁTICA  
- 01 Régua de 30 cm 
- 01 Compasso - metal (Sugestão: Tilibra) 

- 01 Transferidor 180º (Sugestão: Xalingo, Bandeirantes ou 
Trident) 
- 01 Borracha macia para lápis 
- 01 Lápis 

 

 
Para o melhor rendimento de seu (ua) filho (a) e o bom andamento da turma, 

tenha o material didático completo desde a 1ª semana de aula.

 

é indispensável que ele (a) 

  
 

 

 

 
- 01 Pasta catálogo (30 sacos plásticos – espessura: 
grosso, tamanho: ofício - SOMENTE ALUNOS NOVOS ) 
- Caso necessário, serão solicitados materiais ao longo do ano 

letivo. 

ARTE

7� ano / Ensino Fundamental 2022
o

(tamanho - )
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