
 

 

 

 

 

 Material Individual de Arte e Complementar:  
         (Todos os itens deverão ser identificados com o nome e a série do (a) estudante) 

           Trazer este material conforme solicitação do(a) professor(a)             

              

Material e 

Quantidade 

Utilização Componente 

curricular 

Período 

1 bloco A4 – 200g Para realização de 
trabalhos com tinta, lápis 
aquarelável e colagens. 

 

Arte 
A partir do 1º 

trimestre 

1 cx de lápis de cor 
aquarelável 

Tipo de lápis que 
possibilita dois usos, tanto 
como lápis de cor, quanto 
tinta aquarela. 

Multidisciplinar A partir do 1º 
trimestre 

1 lápis 6B 
1 lápis 2B 

Possibilita criação de 
efeitos com luz e sombra 
com contrastes mais 
intensos. 

Multidisciplinar A partir do 1º 
trimestre 

1 caneta permanente 
preta 

Usado para contornos e 
acabamentos de pinturas e 
desenhos. 

Multidisciplinar A partir do 1º 
trimestre. 

1 tubo de cola branca 
110g 

Trabalhos de colagem e 
montagens de painel. 

Multidisciplinar A partir do 2º 
trimestre 

1 tesoura sem ponta Construção de trabalhos 
de colagem e melhorias na 
coordenação motora. 

Multidisciplinar Em todos os dias 
letivos. 

1 pacote de massa de 
biscuit 90g (mínimo) 

Produção de escultura com 
material que não solicita 
forno e tem durabilidade. 

Arte A partir do 2º 
trimestre 

1 tela 30x30cm Criação de pintura em tela 
que solicita outro nível de 
dificuldade e que fará 
parte da exposição final do 
ano letivo. 

Arte A partir do 3º 
trimestre 

Pasta Catalógo A4 Construção de Portifólio Arte Todo ano Letivo 
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 Material Individual de Arte e Complementar:  
         (Todos os itens deverão ser identificados com o nome e a série do (a) estudante) 

           Trazer este material conforme solicitação do(a) professor(a)             

              

 

 

1 pote de tinta 250ml – 
acrílica branca ou preta 

Para produção de pinturas 
do papel, do biscuit e da 
tela (dividir na sala). 

Multidisciplinar A partir do 1º 
trimestre 

1 pincel fino (macio) 1 
pincel largo (macio) 

Proporcionar 
possibilidades de pintura 
no papel e na tela, com a 
tinta/lápis aquarela ou 
tinta acrílica. 

Arte A partir do 1º 
trimestre 

1 folha de papel metro 
craft 

Construção de trabalho 
com dimensões maiores, 
coletivos e/ou painéis. 

Arte A partir do 2º 
trimestre 

1 folha de papel metro 
branca 

Construção de trabalho 
com dimensões maiores, 
coletivos e/ou painéis. 

Multidisciplinar A partir do 2º 
trimestre 

1 pacote de papel 
criativo/colorido 

Criação dos trabalhos de 
colagem e dobraduras. 

Multidisciplinar A partir do 2º 
trimestre 

04 Canetas 
esferográficas. 
02 azuis e 02 pretas 

Para desenvolvimento da 
escrita e coordenação 
motora. 

Multidisciplinar 2 (azul e preta) por 
semestre 

01 Caixa de hidrocor Utilizados em atividades 
artísticas e no 
desenvolvimento da 
coordenação motora. 

Multidisciplinar Em dias letivos onde 
houver atividade 
relacionada ao 

seu uso 

 

 

 

 

 Material Individual Interdisciplinar:  
         (Todos os itens deverão ser identificados com o nome e a série do (a) estudante) 

            

Material e 
Quantidade 

Utilização Componente 
Curricular 

Período 

01 - Agenda escolar. 
Preferencialmente com a 
logomarca do Colégio 2 de 
Julho - Encontrada na 
papelaria Garcia 
(opcional). 

Necessária para anotações 
das atividades e avisos 
que vão para casa, 
instrumento orientador 
para os compromissos 
escolares. 

 

Multidisciplinar 
 

Em todos os dias 
letivos. 

 

 



04 - Apontadores com 
reservas. 

Necessário para criar ou 
manter uma ponta afiada 
e funcional para um lápis. 
São usados tanto para 
lápis pretos comuns 
quanto para lápis de cor. 

Multidisciplinar 2 no primeiro 
trimestre, 1 no 

segundo trimestre e 
1 no terceiro 

trimestre 

04 - Borrachas brancas. Usadas para apagar a 
escrita equivocada no 
papel que se dá graças ao 
depósito de grafite 
(provindo do lápis) sobre a 
mesma. A grafite tem com 
a folha de papel uma força 
de adesão, e a borracha 
entra para quebrar as 
moléculas que deram 
origem a esta ligação. 

Multidisciplinar 2 no primeiro 
trimestre, 1 no 

segundo trimestre e 
1 no terceiro 

trimestre 

01 - Bloco criativo, formato 
32,5 x 23,5 cm, 32 folhas 
(para uso individual em 
classe). 

Construção de cartazes, 
fichas de estudo, capa de 

trabalhos e outras 
atividades 

multidisciplinares. 

Multidisciplinar Em dias letivos onde 
houver atividade 
relacionada ao 

seu uso. 

01 – Caderno de 10 (dez) 
matérias (para a divisão das 
disciplinas). 

Sistematização dos 
conteúdos trabalhados, 

desenvolvendo a escrita e 
leitura das atividades. 

Multidisciplinar Em todos os dias 
letivos. 

01 - Classificador plástico 
com elástico, transparente, 
preferencialmente com a 
logomarca do Colégio 2 de 
Julho - Encontrada na 
papelaria Garcia 
(opcional). 

Para arquivamento de 
exercícios. 

Multidisciplinar Em todos os dias 
letivos. 

1 Régua em acrílico 
resistente, 30 cm 

Necessária para medir 
espaços, fazer trabalhos 
retilíneos e ajudar na 
compreensão da medida 
de comprimento 

Multidisciplinar Em todos os dias 
letivos. 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1pis


01 Estojo escolar Armazenar de forma 
organizada o material 
diário necessário às 
atividades 

Multidisciplinar Em todos os dias 
letivos. 

01 Transferidor com 
360º 

Escrita de atividades 
relacionadas a graus e 
desenhos, ajuda no 
desenvolvimento da 
compreensão de medidas 
em graus. 

Multidisciplinar Em todos os dias 
letivos. 

 

 Livros Didáticos, Paradidáticos e Apoio: 
  (Todos os itens deverão ser identificados com o nome e a série do (a) estudante)     

Material e 

Quantidade 

Utilização Componente 

curricular 

Período 

PORTUGUÊS: 
Linguagens Vol 7 Editora 
Atual 
9ª Edição 
2ª impressão 
2018 

Livro didático que estabelece 
uma relação direta do aluno 

ao conteúdo necessário ao seu 
desenvolvimento intelectual. 

Língua portuguesa Nos dias letivos, nas 
aulas da referida 

disciplina 

GRAMÁTICA 
Projeto Apoema 7 
Autora Suzana D´Avila 
Editora do Brasil 
2ª impessão 
1ª edição 
2015 

Livro didático que estabelece 
uma relação direta do aluno 

ao conteúdo necessário ao seu 
desenvolvimento intelectual. 

Língua Portuguesa Nos dias letivos, nas 
aulas da referida 

disciplina 

MATEMÁTICA: 
Projeto Teláris 7 
Autor: Luiz Roberto 
Dante. 
Editora: Ática.  
3ª Edição 
1ª impressão 
2019 

Livro didático que estabelece 
uma relação direta do aluno 

ao conteúdo necessário ao seu 
desenvolvimento intelectual. 

Matemática Nos dias letivos, nas 
aulas da referida 

disciplina 

CIÊNCIAS: 
Projeto Teláris 7 
Autor: Fernando 
Gewandsznajder e 
Helena Pacca 
Editora: Ática. 
3ª Edição 
1ª impressão 
2019 

Livro didático que estabelece 
uma relação direta do aluno 

ao conteúdo necessário ao seu 
desenvolvimento intelectual. 

Ciências Nos dias letivos, nas 
aulas da referida 

disciplina 



HISTÓRIA: 
Projeto Telaris 7 
Vicentino, Cláudio e José 
BrunoVicentino  
Editora Ática 
3ª edição 
1ª impressão 
2019 

Livro didático que estabelece 
uma relação direta do aluno 

ao conteúdo necessário ao seu 
desenvolvimento intelectual. 

História Nos dias letivos, nas 
aulas da referida 

disciplina 

GEOGRAFIA: 
Projeto Teláris 7 
Autores: José Wiliam 
Vesentini e Vânia Vlach. 
Editora: Ática 
3ª Edição  
1ª impressão 
2019 

Livro didático que estabelece 
uma relação direta do aluno 

ao conteúdo necessário ao seu 
desenvolvimento intelectual. 

Geografia Nos dias letivos, nas 
aulas da referida 

disciplina 

INGLÊS: 
Hello stage 7 
Autores: Eliete Canesi 
Morino e Rita Brugin de 
Faria 
Editora Atica 
8ª edição 
1ª impressão 
2019 

Livro didático que estabelece 
uma relação direta do aluno 

ao conteúdo necessário ao seu 
desenvolvimento intelectual. 

Língua Inglesa Nos dias letivos, nas 
aulas da referida 

disciplina 

LEITURA E PRODUÇÃO 
TEXTUAL  
Projeto Apoema 7 
Caludia Miranda, Edson 
Munck Jr. 
Editora do Brasil 
1ª edição 
2019 

Livro didático que estabelece 
uma relação direta do aluno 

ao conteúdo necessário ao seu 
desenvolvimento intelectual 

Redação Nos dias letivos, nas 
aulas da referida 

disciplina 

ENSINO RELIGIOSO 
Fé na Vida 7 
Margarida Regina de 
Almeida 
Jose Donizette dos Santos 
Lucas Massen da Silveira 
Editira do Brasil ,  
1ª Edição 
1ª Impressão. 
2019 

Livro didático que estabelece 
uma relação direta do aluno 

ao conteúdo necessário ao seu 
desenvolvimento intelectual 

Ensino Religioso Nos dias letivos, nas 
aulas da referida 

disciplina 

PROGRAMA 
SOCIOEMOCIONAL: 
Programa o líder em mim 
– Ensino Fundamental – 
Nível 7. 
1 ed. São Paulo: Editora 
Ática, 2015. 

Livro didático que estabelece 
uma relação direta do aluno 

ao conteúdo necessário ao seu 
desenvolvimento intelectual 

Projeto 
Socioemocional 

Nos dias letivos, nas 
aulas da referida 

disciplina 



I UNIDADE: 
O SOLDADO QUE NÃO ERA 
Autor: Joel Rufino dos 
santos  
Editora Moderna 
 
 

Livro Paradidático Lingua Portuguesa Nos dias letivos, nas 
aulas da referida 

disciplina 

II UNIDADE: 
OLHAR DE FRENTE 
Autor: Sérgio Ricciuto 
Edirora do Brasil 

Livro Paradidático Lingua Portuguesa Nos dias letivos, nas 
aulas da referida 

disciplina 

III UNIDADE: 
Roda de leitura, tema livre. 
 

Livro paradidático a escolha 
do aluno, que estabele uma 

relação direta com suas 
preferências literárias 

Língua Portuguesa Nos dias letivos, nas 
aulas da referida 

disciplina 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

 
 

 Todo o material individual deverá vir identificado e separado do material de Artes, que consta nesta mesma lista. 

 Verificar validade dos produtos. 

 O material de Artes será utilizado em produções individuais, encerramentos de projetos didáticos e outras 

atividades pedagógicas.  

 No primeiro dia de aula, todos os estudantes deverão trazer os cadernos, lápis, borracha, apontador, estojo e a 
caixa de lápis de cor. Os demais materiais deverão ser trazidos de acordo com a orientação dos professores. 

 O 1° Trimestre ou I unidade inicia-se 27/01 a 09/05; 2° Trimestre ou II unidade de 11/05 a 04/09 e; 3° Trimestre ou 

III Unidade vai de 08/09 a 21/11. 

 Durante o ano letivo de 2020 poderão ser solicitados outros materiais específicos, a fim de atender aos projetos de 

pesquisa ou eventos culturais, comunicados previamente.  

 

“Considera-se material escolar, todo item de uso exclusivo e restrito ao processo didático- pedagógico 

e que tenha por finalidade o atendimento das necessidades individuais do educando durante a 

aprendizagem”. 

 

Nossa lista de materiais escolares está baseada na lei estadual 

6.586/94 e nas orientações do PROCON – Bahia. 

 
 

Atenciosamente,  
A Coordenação 


