
 

COLÉGIO PEDRO II – U.E. HUMAITÁ II 

7º ANO - LISTA DE MATERIAL – ANO LETIVO 2014 

OS livros de: CIÊNCIAS, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, PORTUGUÊS, 
MATEMÁTICA e INGLÊS serão fornecidos pelo FNDE – MEC e emprestados 
pelo Colégio, mediante termo de compromisso assinado pelo responsável. 

 

EDUCAÇÃO MUSICAL: 

 1 Flauta Doce soprano GERMÂNICO (marca de preferência “Yamaha” 
(por motivo de afinação) ; 

  Apostila de Música (aguardar comunicação do professor); 

 

ARTES VISUAIS: 

 1 pasta polionda tamanho A3; 
 1 bloco de papel Canson tamanho A3; 
 1 pedaço de plástico grosso o suficiente para cobrir o tampo da mesa; 
 2 canetas de retroprojetor pretas: 1 de ponta grossa e 1 de ponta fina; 
 tesoura com ponta; 
 1 régua de 30 cm; 
 2 lápis pretos nº 2; 
 tinta guache: azul ciano, magenta, amarelo, preto, branco e marrom; 
 Pincéis: nº 8, nº 12 e nº 16 da marca Tigre, com cabo de madeira ( não 

amarelo); 
 1 caixa de lápis de cor aquarelável Faber Castell (12 ou 24 cores); 
 1 caixa de lápis de cera fino, com 12 cores; 
 1 caderno pautado pequeno; 

Obs.: Este material é o mesmo do ano anterior e seguirá ao longo de todas as 
séries em Artes Visuais, daí é importante ser de boa qualidade. 

O conteúdo teórico, relativo à História da Arte, será dado através do livro 
Descobrindo a História da Arte”, Ed. Ática e das apostilas Cor (7º ano) e 
Elementos Visuais, elaboradas pelas professoras e adquiridas no Colégio. 

 

 

 



GEOGRAFIA: 

 livros: Geografia em mapas – Brasil- Complexos Regionais. Graça 
Maria L. Ferreira e Marcelo Martinelli, Ed. Moderna; 

 Atlas Geográfico: Espaço Mundial. Graça Maria L. Ferreira, Ed. 
Moderna. (o mesmo do ano anterior); 

 lápis de cor para o caderno de mapas. 
 Caderno de 96 folhas; 

 

INGLÊS: 

 Ao longo do ano, será pedido um livrinho para atividade de leitura extra 
em inglês;  

 caderno de 96 folhas; 

 

FRANCÊS: 

 Livro: ET TOI? Niveau 1. Marie-José LOPES e Jean-Thierry LE BOUGNEC 

– Editora Didier. (são 2 livros: o do método, com as lições, e o livro de 

exercícios - Cahier d'exercices); 

 caderno com 80 folhas; 

 

DESENHO: 

 par de esquadros (30º e 45º) de 16 cm; 
 compasso e grafite sobressalente compatível; 
 bloco prancha A4 com rodapé; 
 lápis 2B ou lapiseira 0,7 com grafite 2B; 
 lápis de cor; 
 borracha macia; 
 transferidor de 180º; 
 régua de 30cm; 
 apontador com depósito; 

Obs.: O aluno utilizará esse material até a 3ª série do Ensino Médio, 
portanto, é necessário que seja de boa qualidade. Sugerimos as marcas 
Deset, Acrimet e Trident para os esquadros e transferidor. 

 

CIÊNCIAS SOCIAIS: 

 O livro será informado pelo professor; 



LÍNGUA PORTUGUESA: 

 caderno de 96 folhas; 
 dicionário escolar; 
 Ao longo do ano,  livros de leitura serão indicados pelos professores.  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: 

 1 colete para futebol, com altura: 64 cm e largura 44cm, peso 70gr; de 
tecido 100% poliéster, acabamento dry, cor azul escuro ou azul marinho; 
acabamento com elástico encapado e debrum nas laterais. 

 

MATEMÁTICA: 

● caderno de 96 folhas.  

 

CIÊNCIAS: 

 Caderno de 96 folhas. 

 

 

Obs.: Outros materiais (caderno, apostilas, dicionário e livros de leitura) 
poderão ser solicitados pelos professores ao longo do ano. 

 

 
 


