
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 

Ensino Fundamental II  

7º Ano 
 
MATERIAIS USADOS E EM BOM ESTADO PODEM SER REUTILIZADOS. DURANTE O ANO, 

SOLICITAREMOS A REPOSIÇÃO DE ITENS EM CASO DE NECESSIDADE. 

 
 
1 kit contendo álcool em gel, 1 garrafinha para água, máscaras para trocar ao longo do período de aula e 

lenço de papel. 

 

1 caderno de 10 matérias (Língua Portuguesa, Produção Textual, Matemática, Geografia, História, Ciências, 

Ensino Religioso, Filosofia, Inglês, Espanhol) ou a critério da família. 

 

1 estojo com canetas esferográficas (azul, preta e vermelha), marca texto, lápis preto, borracha, apontador, 

cola, régua, tesoura sem ponta, compasso, transferidor. 

 

1 kit contendo os seguintes materiais: lápis preto 6B, 1 caixa de lápis de cor (24 cores), 1 estojo de canetinhas 

hidrocor (12 cores), 50 folhas de desenho, 10 folhas de desenho A3, 5 folhas quadriculadas, 2 folhas de papel 
vegetal, 30 folhas pautadas, 1 pasta com 30 sacos plásticos (Arte), 1 pasta com elástico (Produção Textual). 

 

Obs.: todo material deve vir devidamente identificado com o nome do aluno. Não é necessário trazer 

todo o material no primeiro dia de aula. 

 

 

Livros que serão utilizados no ano letivo: 

▪ Viagem ao Centro da Terra – Julio Verne – Editora Pé da Letra 

▪ Memórias de um Corsário – Edward John Trelawnay – Editora SM 

 

 

Além dos livros citados acima, também será solicitado durante o ano escolar 1 Livro para o Projeto de 
Leitura. 

 

PARA UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL DE ESTUDOS NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE FICHÁRIOS.  



 

Material Didático – Pedagógico 
 

O Colégio São João Batista trabalha com o material didático do Sistema de Ensino Positivo. Ele se 
divide em quatro volumes. O mesmo será adquirido pela família diretamente com o Positivo através da Loja 
virtual, que será acessada através de um link, que será divulgado no site da escola. 

 
 

Uniforme do Colégio – Uso Obrigatório 

 
O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula, e todas as roupas devem ser identifi-

cadas de maneira permanente. 

Compõem o uniforme: 

▪ Tênis 

▪ Abrigo do colégio 

▪ Camiseta do colégio (branca, azul marinho, azul claro, amarela e vermelha) 

▪ Bermuda do colégio 

▪ Jaquetão (a ser vestido sobre outra peça do uniforme) 

▪ Jaqueta de malha do colégio 

▪ Moletom do colégio (azul marinho e vermelho) 

▪ Colete acolchoado (azul marinho) 

▪ Saia-calça apenas para crianças até o 2º Ano 

 

ONDE COMPRAR 

 
CONFECÇÕES VEZZARO 
Rua Borges de Medeiros, 42 - Bairro Centro (esquina com a Av. São João) 
Ao lado do Campo do Juventude e Mato Sartori 
Fone: (54) 3223 2640 
 
CONFECÇÕES BERTONI 
Rua Antônio Ribeiro Mendes, 2355 - Bairro Santa Catarina Próximo ao mercado Andreazza Sta. Ca-
tarina 
Fone: (54) 3224 2771 


