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COLÉGIO SANTA CLARA 

 
ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS)  

ANO LETIVO 2023 - 7º ANO 
 

 MATERIAL ESCOLAR - “Lista I” – PAPELARIA 
 

 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

1. Atenção!  

● Senhores pais, verifiquem as condições dos materiais de papelaria adquiridos no ano de 2022 para 

decidir sobre a aquisição de novos itens para 2022. Muitos cadernos e pastas foram pouco utilizados 

em 2022, pois os alunos realizaram muitas produções em meios digitais. Sendo assim, avaliem e 

conversem com seus filhos sobre a possibilidade de reutilização desses materiais para evitar 

aquisições desnecessárias. Com isso, economizamos recursos financeiros, auxiliando na educação 

dos alunos neste aspecto, bem como evitamos o desperdício de recursos naturais. 

● O material do 7º ano está sendo solicitado em duas listas, a saber:  

       Lista I (Papelaria) e Lista II (Livraria). 

2. Diante da intensa utilização de textos complementares e devido ao grau de maturidade dos alunos, não é 

permitido o uso de fichário neste ano, porque esse instrumento de arquivo não facilita a adequada 

organização de registros de aula e documentos escolares, necessária ao bom desempenho pedagógico. 

3. Somente os alunos novos deverão trazer, na 1ª semana de aula – 1.000 folhas de Sulfite A4 – COPIMAX 

(encontrável em qualquer papelaria) ou CHAMEX (profissional – embalagem vermelha) e entregá-las na 

Biblioteca.  Esse material destina-se à reprodução dos textos e provas entregues ao aluno ao longo do ano. 

4. O bloco pautado, sem decoração, Tamanho Ofício, será utilizado em todas as matérias.  

5. Estojo escolar completo para uso em todas as matérias. 

6. Todo o material deve ter identificação, no lado externo, e de forma bem legível. 

                         Orientação FII 

 

MATERIAL DE USO GERAL 

● 1 pasta arquivo, tamanho ofício, para uso das disciplinas de Ciências, Língua Portuguesa, Educação 

Física, Geografia, Inglês e Filosofia e Direitos Humanos. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

● 1 caderno universitário de 96 folhas  

 

MATEMÁTICA 1  

●  1 caderno universitário de 96 folhas, caso necessário providencie outro durante o ano. 

● Obs. colocar etiqueta com nome completo do aluno, na capa do livro, do caderno e caderno de 

atividades. 
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CIÊNCIAS  

● 1 caderno universitário de 96 folhas  

● 1 jaleco* para laboratório devidamente identificado (com nome completo) 

 *Material indispensável para a participação do aluno nas aulas de laboratório.  

 

HISTÓRIA  

● 1 caderno universitário de 96 folhas (de classe), etiquetado com nome e ano na capa. 

 

Atenção: caso o aluno use um caderno de estudo (como alguns fazem mesmo sem ser pedido), é 

importante não misturar com os escritos do caderno de classe. 

 

GEOGRAFIA 

● 1 caderno universitário de 96 folhas 

 

INGLÊS   

● 1 caderno universitário de 96 páginas (recomenda-se reutilizar o mesmo do 6º ano). 

 

MATEMÁTICA 2   

Recomenda-se reutilizar o mesmo material do 6º ano, comprando apenas o que estiver faltando: 

● 1 caderno de Desenho Geométrico tamanho grande com 96 folhas   

● 1 compasso 

● 1 caixa de grafite para compasso   

● 1 régua com 30cm (plástico transparente) 

● 1 par de esquadros 45 e 60 graus – plástico transparente  

● 1 transferidor de 180º 

 

ARTES   

O aluno continuará usando o mesmo material do 6º ano, comprando apenas o que estiver faltando : 

- 1 pasta de elástico A4, contendo: 

● 1 bloco de papel Canson, tamanho A4, branco, de 140g/m², com 20 folhas 

● 1 bloco de papel Criativo, tamanho A4, de 120g/m², com 32 folhas 

● 1 régua de 30 cm 

● 1 estojo de aquarela em pastilha com 12 cores 

● 1 caderno de desenho, sem margem, de 48 folhas, no tamanho A4, de capa dura 

- 1 estojo contendo: 

● 1 caneta preta, ponta porosa média 

● 1 pacote de papel 120g, tamanho A4, color preto com 15 folhas 

● 1 lápis grafite 6B 

● 1 borracha 

● 1 cola bastão  

● 1 apontador 

● 1 tesoura identificada 

● 1 caixa de lápis de cor, aquarelável, 12 cores  

● 1 jogo de canetas hidrocor, 12 cores 

-1 pasta catálogo, tamanho ofício, com plástico (a mesma usada no 6º ano como portfólio) 

 

 

ENSINO RELIGIOSO  

● 1 caderno pequeno de capa dura com 50 folhas  

 

 



 

 

3 

 

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  

● 1 caderno pequeno de capa dura com 50 folhas 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

● 1 camiseta dry-fit do uniforme do Colégio Santa Clara (uso exclusivo nas aulas de Educação Física)  

 

 

OBS: Para uso geral das disciplinas (também está na lista de livros): 

- Um CHROMEBOOK por estudante, com as especificações, das marcas, números de série ou modelos 
sugeridos: 

- Um fone de ouvido para uso com o Chromebook, em sala de aula. (simples/comum) 

 

- Acer: 

- C733-C607 

- C733-C3V2 

- C733t-C2hy (Touchscreen) 

 

 

 

- Lenovo: 

- 81MA001TBR 

- 11IGL05 IdeaPad 3 

- Flex 3 11IGL05 (Touchscreen) 

 

 

 

- Samsung: 

- XE310XBA-KT1BR 

- XE310XBA-KT2BR 

- XE310XBA-KT3BR 

- XE340XDA-KS1BR 

- XE521QAB-AD1BR (Touchscreen) 

ou modelos similares com processador Celeron N4020 ou N4500 

 

 

 

 


