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LISTA DE MATERIAIS DE 7º ANO – 2022 

 
ENTREGAR até  

24/ Jan./ 2022 
 
01 transferidor de 180° 
01 esquadro de 45° 
01 esquadro de 60° 
01 compasso escolar 
01 prancheta de acrílico (usar do ano anterior) 
01 bloco de folhas para fichário 
05 folhas de papel quadriculado 
500 fls. sulfite branca A4 (75g/m2) 
01 caixa plástica ou caixa de sapato resistente de 20 cm x 
30 cm, com 15 cm de profundidade. 
04 telas para pintura 15x10 
01 bloco de papel canson A4 – 140 g/m2 
01 bloco de papel criativo 120g 210x297mm colorido 
01 tubo de cola em bastão 90 grs. 
03 lápis para desenho: 6B, 3B, 2B 
04 pincéis Tigre linha 815 nº 12, nº 16, nº 20, nº 02 
03 lápis pretos nº2 ou lapiseiras com grafites 
06 potes de tinta PVA 37 ml (azul, amarelo, vermelho, 
verde, branco, preto). 
01 perflex ou pano pequeno – uso individual em artes 
01 esponja de cozinha (tipo scotch brite) 
01 caneta permanente (preta) 
01 cola líquida de 40g 
01 caderno de desenho espiral 48fls 
02 pacotes de atadura gessada (encontra-se em farmácia) 
01 pacote de argila 1kg (deverá ser comprada em julho, 
será usada no 2º semestre). 
 
 

 
Enviar na mochila diariamente e repor quando 
necessário: 
 
01 estojo com divisória 
01 lápis pretos nº2 ou lapiseiras com grafites 
01 caixa de lápis de cor grande com 12 cores 
01 tesoura pequena sem ponta 
01 borrachas grande, branca e macia 
01 Apontador com depósito 
01 canetas esferográfica preta e azul 
01 caneta destaca texto 
01 caneta corretiva 
01 conjunto de canetinhas hidrocor (12 cores) 
01 caderno grande capa dura com 12 matérias 
01 régua 15 cm. transparente 
01 calculadora simples 
 
 

 
OBSERVAÇÕES: 

 Todas as listas de material estão disponíveis no site da escola - www.escolacurumimembu.com.br/listadematerial 
 Alguns materiais específicos serão solicitados de acordo com os projetos bimestrais 
 Durante o ano poderá ser solicitado matérias de estojo para reposição 
 Colocar nome em todos os materiais 
 Os livros do Sistema Objetivo são encomendados na escola, acesse o link para verificar valores e formas de 

pagamento - https://www.escolacurumimembu.com.br/livros2022 
 

 
   

 


