COLÉGIO ANGELUS DOMUS
Av. Francisco Glicério, 261 – tel.: 3223-9959 / 3877-0547
www.colegioangelusdomus.com.br
LISTA DE MATERIAL – 7ºANO – 2021
A- Material didático:
Sistema de Ensino TRILHAS – FTD (material bimestral com as disciplinas PORTUGUÊS, PRODUÇÃO
DO TEXTO, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE e INGLÊS.) +
paradidáticos
Pagamento (dinheiro, cartão de débito) ou em até 6 parcelas no cartão de crédito)
Ed. Tecnológica LOGIC MINDS – pagamento em até 3 parcelas
Informações sobre valores e datas de venda no site www.notasonline.com ou secretaria da escola
B-Lista de Artes: Todo material usado em 2020 em bom estado poderá ser reaproveitado.
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1 bloco de desenho A4 branco (20fls.) – 180g
1 caixa de lápis de cor 12 ou 24 cores.
1 lápis 6B
1 régua de 30 cm (transparente).
1 compasso.
1 transferidor.
Trazer o material de Arte
Tesoura.
somente após sorteio dos
Cola bastão.
armários. Caso, não adquira
1 tubo de cola líquida.
armário deixar em casa e trazer
1 caixa de tinta guache c/ 12 cores
nos dias das aulas de Arte.
Pincéis chatos nº: 00, 02, 04, 06 e 10.
Canetas hidrográficas
Giz de cera
Bloco Coleção Eco cores Composê P/B(poderá ser utilizado o mesmo do ano anterior)
1 caixinha de MDF 15 x 15 (poderá ser utilizada a mesma do ano anterior)
1 cx Massinha de modelar soft glitter (poderá ser utilizado o mesmo do ano anterior)
1 caderno espiral peq. c/ 50 fls.(poderá ser utilizado o mesmo do ano anterior)

OUTROS:
• Pen drive c/ nome (informática)
• Estojo completo
• 1 caderno universitário c/ 200 fls.(PORTUGUÊS e MATEMÁTICA – SUGESTÃO)
• 1 caderno universitário c/ 200 fls. (TODAS AS OUTRAS DISCIPLINAS- SUGESTÃO)
• 1 mini mapa Mundi (pode ser xerox)
•
C-Papelaria . (Os alunos que efetuaram em 2020 o pagamento da taxa estarão isentos em 2021)
• Taxa de R$ 40,00 (anual) que será incluída no boleto escolar do mês de fevereiro/2021

PREVISÃO
Início do ano letivo: 1º/02/2021

Agenda :Todo aluno
receberá de brinde uma
agenda, dada pela escola.

