
Lista de Materiais - 2021 

  ENSINO FUNDAMENTAL II – 7º ANO 

 

 

3 cadernos universitários de 100 fls. 

 ATENÇÃO: 

 1 caderno – dividir para Matemática e Ciências; 

 1 caderno – dividir para Língua Portuguesa (40 fls), Redação (30 fls) e História (30 fls); 

 1 caderno – dividir para Geografia, Inglês, Espanhol e Filosofia. 

 

1 agenda (1 folha p/ cada dia)             OBRIGATÓRIA; 

1 pasta polionda (3 cm) VERDE  - para arquivo de provas (identificar com nome e turma); 

Canetas esferográficas (diversas cores, PRETA obrigatória para Prova Anglo); 

lápis (HB e 2B), apontador, borracha, tesoura sem ponta; 

1 pasta ofício com 30 plásticos e com 30 fls. de sulfite; 

5 folhas de papel canson A4  /  5 folhas de papel canson A3; 

1 compasso / 1 régua de 30 cm ; 

lápis de cor  /  01 pacote de papel creative paper lumer; 

1 Cola branca líquida  /  Calculadora; 

1 lupa para uso individual / 1 pinça para uso individual (pode ser para sobrancelha, este material  

será utilizado no 3º bimestre). 

 

TODO O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO(A).  

IMPORTANTE: 

 

 Não é permitido o uso de estilete para trabalhos feitos na Escola. 
 
 Não é permitido o uso de fichário para alunos do 6° e 7° Anos do Ens. Fundamental II. 
 
 Entregar apenas a pasta na Escola, o restante do material permanece com o aluno(a). 
 

 LIVROS PARADIDÁTICOS 

 No próximo ano letivo, 2021, a escola torna-se parceira da PAR LITERATURA, mais um 

benefício oferecido pelo Sistema Anglo.  

 Através da Livro Fácil, poderão adquirir um Kit (com os 4 livros paradidáticos do ano), 

podendo parcelar no cartão de crédito e em 12 vezes sem juros. 

 Os pedidos realizados até 31/12 terão FRETE GRÁTIS e serão entregues na escola em 

20/01/2021.  

 A venda dos livros paradidáticos está disponível no link: 

www.livrofacil.net/#colegiouniverso. Em seguida utilize o código UNI2021 para ter acesso às 

listas. Selecione a série que será cursada pelo aluno(a). 

 Qualquer dúvida entrar em contato com a Coordenação. 

 

http://www.livrofacil.net/#colegiouniverso

