Centro Educacional de Andradina
CNPJ 51.103.984/0001-77

LISTA DE MATERIAL (FUNDAMENTAL II)
7º ANO 2018
Material Individual do Aluno:
01 Caderno universitário de 10 matérias;
01 Caderno de desenho;
02 Canetas esferográficas (azul e vermelha);
02 Lápis (preto);
01 Borracha branca (macia);
01 Destaca texto (amarelo/verde);
01 Régua plástica transparente (30 cm);
01 Compasso;
01 Par de esquadros;
01 Transferidor-180º;
01 Calculadora simples;
01 Caixa de lápis de cor aquarela (24 cores);
01 Tesoura de ponta arredondada;
01 Tubo (110g) de cola branca;

 Os materiais (com exceção da lista “Individual”) deverão ser
entregues na escola no período de 03 a 18 de janeiro de 2018. Em
caso de não recebimento será cobrado uma taxa no valor
correspondente a lista de material no dia 08 de março de 2018. O
prazo de entrega dos materiais para matrículas após a data acima, será
de 1 mês. Enviar os respectivos livros dos Projetos Literários com
antecedência para que o aluno possa participar ativamente. Não será
permitido trazer cópias de livros (lei 9.610 de 19/02/1998-Direitos
Autorais).
 O uniforme é obrigatório a partir do primeiro dia de aula:camiseta
branca do CEA, calça ou bermuda jeans com comprimento mínimo na
altura do joelho, tênis (sendo o mesmo também de uso obrigatório na
Educação Física) ou sapato fechado sem salto. Por questão de
segurança é Proibido o uso de chinelos de dedos.
 Início das aulas: 22 de janeiro de 2018.

LIVROS PARADIDÁTICOS (7º ANO):
Material a ser entregue na escola:
300 fls papel sulfite A4 (branco);
300 folhas papel sulfite A4 (verde);
01 Cartolina – branca;
*Outros materiais poderão ser pedidos no decorrer do ano letivo de acordo com a
necessidade em função da construção dos projetos pedagógicos.
Observações:
 Todos os livros deverão estar disponíveis para leitura no início do mês
indicado.
 Os livros da Editora do Brasil podem ser adquiridos pelo site
www.editoradobrasil.com.br conforme passos a baixo:
Passo 1 – Acessar o site  Passo 2 – Loja Virtual  Passo 3 – Escolas
Parceiras  Passo 4 – Digite o código da escola (097M778).
 Não será aceita leitura posterior à data indicada e nenhuma forma de
avaliação.

Fevereiro: Pê e o vasto mundo – Paulo Venturelli, Editora Positivo*
(Disponível na secretaria da escola)
Março: O jogo das moradas pulsantes – Tadeu Pereira, Editora Positivo*
(Disponível na secretaria da escola)
Abril: Mr. Flohart e o mundo perdido dos Ninmuts – Leonardo Mendes
Cardoso, Editora do Brasil
Maio: O mistério do Rocinante – Luiz Antonio Aguiar, Editora do Brasil
Junho: Samuca e seus grilos na cuca – Jonas Ribeiro, Editora do Brasil
Agosto: Beijados pelo sol – Rogério Andrade Barbosa, Editora do Brasil
Setembro: Velhas histórias guardadas – Sandra Pina, Editora do Brasil
Outubro: Antes do Alvorecer – Caio Riter, Editora do Brasil
Novembro: Brasília, uma viagem no tempo – Eliana Martins, Editora do
Brasil

