
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2022 

 

7º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

AGENDA – Cortesia do Auxiliadora. Será entregue no início das aulas. 
      

1 - PARADIDÁTICOS – Literatura (Todos devem ser comprados no início do ano). 

- As cores da escravidão – Autora Ieda de Oliveira – Editora FTD 

- Os cavaleiros da Távola Redonda - Autor Luiz Galdino – Editora FTD 

- Não é o fim do mundo - Julio Emílio  Braz e Janaina Vieira – Editora FTD 

 

2 - INGLÊS – paradidático:  

Romeo and Juliet + CD de áudio Pre-intermediate/ Intermediate.  

Autor: William Shakespeare. Media Readers - Editora Richmond 

 

3 - Demais disciplinas: Coleção de livros do Sistema de Ensino Bernoulli  a ser adquirido na escola, no início 

das aulas. 

 

Cadernos: podem ser utilizados cadernos individuais (96 folhas) ou caderno de matérias (separar de acordo com o 

uso). Fica a critério do aluno. 

 

*01 tela para pintura medindo aproximadamente 20x30 cm 

*01 caixa de tinta guache – cores primárias 

*01 corretivo de fita 

*01 pasta para colocar os trabalhos e folhas 

*01 par de esquadros 

*01 transferidor  (180º) 

*01 bloco de Atividades – Modelo CENSA (adquirir na mecanografia do CENSA no início das aulas).  

 

*Se o(a) aluno(a) tiver estes materiais, não será necessário adquirir novos. 

 

Manter no estojo seus materiais de uso individual: lápis/ lapiseira, borracha, apontador, lápis de cor, hidrocor, 

marcador de texto, cola bastão, giz de cera, régua transparente, tesoura, cola branca. 

 

 Obs: Solicitamos que adquiram os livros paradidáticos no início do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

UNIFORMES 

 

Ibrass Jeans: R. Teotônio Ferreira de Araújo, 38 – Centro – Campos – RJ - Tel.: 2733.1088 

- Masculino: blusa de malha e bermuda (modelos oficiais) ou calça jeans azul escuro.  

- Feminino: blusa de malha e calça legging (modelos oficiais) ou calça jeans azul escuro. 

 

 

INÍCIO DAS AULAS: 07/02/22 – 7h10min 
 

É vetado o uso de livros respondidos e/ou fotocopiados 

(Artigo 184 do Código Penal e lei 9610 de 19 de fevereiro de 1998). 

 


