LISTA DE MATERIAL 2021
7º ano Ensino Fundamental
INÍCIO

DAS

AULAS:

18/01/2021

UNIFORMES

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Camiseta branca com recorte azul marinho e filete amarelo;
Calça Jeans lisa (sem estampas e rasgos), azul marinho /preto;
Calça legging com saia suplex com logotipo do IPE;
Bermudão no joelho (sem estampas e rasgos), de tecido Jeans/brim azul marinho ou preto;
Bermuda azul marinho de microfibra ou elanca, com logotipo do IPE;
Blusa de frio azul marinho com logotipo do IPE – OBRIGATÓRIA.

EDUCAÇÃO FÍSICA
➢
➢
➢
➢

Camiseta: a mesma do uniforme diário;
Bermuda azul marinho de microfibra ou elanca, com logotipo do IPE;
Calça legging com saia suplex, com logotipo do IPE;
Tênis e meia.

➢ ONDE ADQUIRIR O UNIFORME – EMPRESAS PARCEIRAS
VIA EXCLUSIVA – Rua 137, nº 485, Setor Marista – Goiânia – Goiás – Fone: (62)3281-7213

LIVROS DIDÁTICOS

MATERIAL PARA USO PESSOAL
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01 caderno de 10 matérias para uso durante o ano;
03 cadernos Tipo de Ata (48 folhas) para Gramática, Literatura e Redação;
04 cadernos de 96 folhas para Matemática I e II;
02 Canetas azul e vermelha;
03 lápis preto;
02 borrachas;
01 compasso;
01 Tesoura sem ponta;
01 esquadro, 01 régua de 30 cm e 01 transferidor;
01 tubo de cola branca líquida 90 gramas;
01 caixa de lápis de cor (Aquarelável c/ 12 cores);
01 caixa de lápis de cor – 12 ou 24 cores;
01 jogo de caneta hidrocor com 12 cores;
01 lápis 6B;
01 pasta classificadora ou pasta catálogo com 50 plásticos, (para Arte);
01 pacote de Papel Vergê - A4 (Branco/140g) – Para a aula de ARTE - Entregar no 1º dia de
aula.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Durante o ano poderão pedir materiais complementares para uso da disciplina de ARTE
tais como: refil de cola quente, sucata, palitos de dente, churrasco ou picolé, tela, gesso dentre outros.

MATERIAL PARA ESTUDO E PESQUISA
➢ Língua Portuguesa – Minidicionário à escolha para uso na escola e em casa.
➢ Inglês – Minidicionário Inglês-Português/Português-Inglês, à escolha, para uso na escola e em casa.
LIVROS LITERÁRIOS
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Fevereiro: Leitura orientada- locação na Biblioteca da escola.
Março: O avião fantasma - A Turma dos Tigres -Thomas Brezin – Editora Ática.
Abril: Sete desafios para ser rei – Jan Terlouw - Editora Ática.
Maio: O príncipe e o mendigo - Mark Twain - Editora Scipione - Coleção Reencontro.
Junho: Mistério no Museu Imperial - Ana Cristina Massa - Série Os Invencíveis - Editora
Scipione.
Agosto: Os criminosos vieram para o chá – Stella Carr - Editora FTD.
Setembro: Vinte mil léguas submarinas – Júlio Verne – Tradução e adaptação de Heloísa
Prieto - Editora FTD.
Outubro: A turma da Rua Quinze – Marçal Aquino – Editora Ática.
Novembro: O Mistério do Cinco Estrelas – Marcos Rei – Editora Global.
Goiânia, 01 de dezembro de 2020
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