
 

LISTA DE MATERIAIS 2021 

7º Ano – Anos Finais 

 

Materiais de uso pessoal  

devem ser identificados com o nome do estudante 

• 1 garrafa tipo squeeze para água 

• 1 mochila com tamanho adequado 

• 1 estojo 

• 3 lápis 

• 3 canetas esferográficas de cor azul, preta e 

vermelha 

• 2 borrachas 

• 1 apontador com reservatório 

• 1 régua 30cm 

• 1 mini grampeador 

• 1 cola bastão 

• 1 tesoura de ponta redonda 

• 11 cadernos (livre escolha) 

• 1 caixa de lápis de cor 

 

Materiais que serão solicitados ao longo do ano 

letivo  

Matemática 

• 1 compasso 

• 1 transferidor 

• 1 jogo de esquadro 

 

Arte 

• 1 lápis HB 

• 1 lápis 6B 

• 1 bloco de folhas A3 (180g ou 200g) 

• 1 caneta nanquim descartável com ponta 0.3 ou 

0.5 

 

• Tintas guache de cores neutras ou coloridas 

• Pincéis (tamanho a ser definido de acordo com a 

preferência do estudante ou tipo de atividade) 

• Folhas diversificadas para atividades. 

• Demais materiais específicos de produção 

artística serão solicitados com pelo menos 1 semana 

de antecedência, em sala de aula (os estudantes 

poderão dividir a compra de materiais). 

 

Educação Física 

• É obrigatório o uso do uniforme escolar para a 

prática da Educação Física, bem como o uso de tênis 

adequado às atividades aeróbicas e práticas 

desportivas. 

• Trazer uma toalha de rosto para as atividades 

esportivas. 

 

Minidicionário de Língua Portuguesa/Língua Inglesa 
(sugestões)  

• Dicionário da Língua Portuguesa (BUENO, Silveira. 

FTD, 2008). 

• Dicionário Oxford Escolar: para estudantes 

brasileiros de inglês: português-inglês e inglês-

português. (New York: Oxford University, 2009). 

 
Laboratório 

• 1 jaleco branco de algodão, manga longa, 

identificado com o nome do estudante 

• 1 par de óculos de proteção (também será usado 

nos anos seguintes)  

 

Livros Didáticos 

• O 7º ano – Anos Finais adotará o Sistema Marista de Educação (SME), que contempla todos os componentes 
curriculares, exceto Língua Inglesa, Educação Física, Filosofia e Produção Textual.  

• O valor do SME e do Livro de Inglês estão inclusos nas mensalidades.  

• Na Reunião de Pais, o Colégio fará a entrega dos livros didáticos do SME – FTD e do Livro de Língua Inglesa. 

 

Obras literárias 

A aquisição das obras literárias é de responsabilidade da família, devendo ser realizada diretamente no site da FTD: 

https://ftd.com.br/ 

https://ftd.com.br/


 

 
 
 
1º Trimestre: Sherlock Holmes – Autor: Arthur Conan Doyle |Editora FTD 
 
 
 

 

 
 
2º Trimestre: O médico é o monstro – Autor: Robert Louis Stevenson|Editora FTD  
 
 
 

 

 
 
3º Trimestre: O morro dos ventos uivantes – Autora: Emily Brontë |Editora FTD 
 
 
 

 

 

IMPORTANTE 

• O Calendário Escolar 2021 já está disponível para acesso no site do colégio: 

https://colegios.redemarista.org.br/santo-antonio 

• Reunião de Pais: 30/01, às 9h, nas respectivas salas de aula. 

• Lista de Turmas: A divulgação da Lista de Turmas ocorrerá na Reunião de Pais.  

• Início das aulas: 01 de fevereiro de 2021. 

• A Agenda Escolar Marista (que será entregue no primeiro dia de aula aos estudantes) serve para registros e 

comunicação família/escola, por isso, deve estar diariamente na mochila. Quando houver algum comunicado ou 

recado, ele deve ser rubricado para confirmar o recebimento da informação. 

• Se houver necessidade de outro tipo de material para projetos específicos, será solicitado     durante o ano letivo. 

• O uniforme completo é de uso obrigatório e diário. O casaco deve ser do Uniforme do Colégio.  

• O uso do tênis é obrigatório e faz parte do uniforme escolar. 

 

Malharia: 

Nome: Uniformes 1000 Cores  

Telefone:(66) 3531-6925 

Endereço: Av. Das Itaúbas, 3669 

https://ftd.com.br/detalhes/?id=6008
https://ftd.com.br/detalhes/?id=5578
https://colegios.redemarista.org.br/santo-antonio

