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“... e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”. João 8:32 

 
 

LISTA DE MATERIAL – 2019 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 3º ANO 

REGULAR 
 

 

 

 

 

Orientações Importantes: 
 
 

 O material didático deverá ser entregue na semana de 22 a 25 de janeiro de 2019, nos seguintes 
horários: das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Ensino Fundamental Anos Iniciais. 

 Início das aulas para os estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais: 28/01/2019. 

 A primeira reunião de pais e educadores acontecerá no dia 02/02, sábado, no auditório George 
Chamberlain. 

 Estudantes do turno matutino: 8h às 9h. 
 Estudantes do turno vespertino: 10h30 às 11h30. 

 A escola fornecerá uma agenda escolar, para uso obrigatório durante o ano letivo, que será entregue 
em fevereiro. Em caso de perda, o estudante deverá adquirir outra na coordenação do segmento. 

 O uniforme diário e o uniforme de gala (usados em todos os eventos oficiais, inclusive nos momentos 
cívicos) são de uso obrigatório, conforme a cláusula 2.9 do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais. 

 Em momento oportuno, solicitaremos outros materiais relativos à confecção das lembranças para o 
Dia das Mães e para o Dia dos Pais. 

 Outros materiais didáticos, paradidáticos e/ou sucatas poderão ser solicitados no decorrer do ano 
letivo, conforme a necessidade dos projetos a serem desenvolvidos. 

EXAME MÉDICO 
É condição para participar das aulas de Educação Física a apresentação de exame médico específico, no primeiro dia 

de aula, com data não superior a 30 (trinta) dias, expedido pelos médicos da família, que declare o estudante apto a praticar 
atividade física, de acordo com o art. 4 da Lei Nº 2.185, de 30/12/98, publicada no DODF. A escola não dispõe desse tipo de 
serviço (cláusula 2.8 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais). 

 
 

Livros didáticos a serem adquiridos na Escola Livros a serem adquiridos em livrarias 
 

 Arte - Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

 Ciências - Sistema Mackenzie de Ensino (SME) 

 Coleção de fascículos Lego Zoom - Material referente à 
Ciência e Tecnologia. 

 História e Geografia - Sistema Mackenzie de Ensino 
(SME). 

 Inglês - Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

 Língua Portuguesa - Sistema Mackenzie de Ensino 
(SME). 

 Matemática - Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 
 

Obs.: Os materiais do Sistema Mackenzie de Ensino 
(SME) serão entregues diretamente ao aluno, em sala de 
aula, após o início das aulas. O pagamento desses 
materiais será realizado por meio de boleto bancário, 
que será enviado posteriormente junto com a nota 
fiscal. 

 

 Bloco Personalizado Mackenzie para Produção Textual. 

 Dicionário Aurélio Júnior - Editora Positivo. 
 

ENSINO RELIGIOSO 

 Ensino Religioso - Crer e Ser - Livro 3, Editora Anep. 
 

LÍNGUA INGLESA 

 Shine On 3! Student's Book & Extra Practice - Susan 
 Banman e Patrick Jackson - Ed. Oxford. 

 Ben's Big Swim - Coleção Imagine 1 - Ed. Oxford. 
 

LITERÁRIOS 

 Achado não é roubado? - Nathalia Immisch - Oficina das 
Finanças. 

 Nós - Eva Furnari - Editora Moderna. 

 Pedro Carteiro - Baseado nas histórias de Beatriz Potter - 
Companhia das Letrinhas. 

 Uma Aventura no Campo - Luiz Eduardo Ricon e Maya 
Reyes Ricon - Moderna. 

 O Menino da Terra - Ziraldo - Melhoramentos. 

 João e Maria no Spa da Tia Sofia - Belise Mofeoli - Edebê. 
 

Obs.: Todos os livros literários deverão ser identificados e 
entregues, na primeira semana de aula, à professora 
regente. 
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Quant. Material pedagógico a ser utilizado na Escola Plano de execução 

1 
Bloco criativo A4, 32 folhas, 8 cores, 120 g/m2, 

325 mm x 235 mm 
Para uso do estudante na confecção de cartões, capas de 

trabalhos, desenhos e uso em todos os componentes 

curriculares.  1 
Bloco colorido criativo A3, 32 folhas, 8 cores, 

120g/m2, 297 mm x 420 mm 

1 

Bloco coleção ecoCores, textura visual,  

3 estampas, 230 mm x 320 mm, 180 g/m2,  

36 folhas, 7 cores, 

Para uso na confecção das lembranças para o Dia das Mães, 

Dia dos Pais e Dia dos Avós. 

2 
Cadernos grandes, capa dura, brochura,  

48 folhas 

Para registro de atividades do conteúdo de Ciências, História e 

Geografia. 

2 
Cadernos grandes, capa dura, brochura,  

96 folhas 

Para registro de atividades de Língua Portuguesa e Língua 

Inglesa. 

1 
Cadernos quadriculados (1 x 1 cm), capa dura,  

96 folhas 
Para registro de atividades de Matemática. 

1 Caixa de giz de cera (12 cores) 
Para uso nas aulas de Arte, desenho sobre areia, técnica de 

pintura rupestre. 

1 Caixa de lápis de cor aquarelável (12 cores) Para uso nas aulas de Arte, nas diversas atividades de pintura. 

1 Caixa de massa de modelar (12 unidades) 
Material a ser utilizado pelo estudante nas aulas de 

Laboratório de Ciências e Matemática. 

1 Cartolina de cor branca 
Para trabalhos em grupo e para realização de atividades 

propostas no livro de Ensino Religioso. 

1 

Estojo com: 6 lápis nº 2, 2 marca-textos 

amarelos, 1 caneta permanente (ponta fina 

preta), 1 pincel atômico preto, 3 borrachas 

brancas, 1 apontador, 1 tesoura com ponta 

arredondada de boa qualidade, 1 caixa de lápis 

de cor (12 cores), 1 régua acrílica de 30 cm,  

1 tubo de cola em bastão de 20 g, 1 régua 

geométrica 

Para uso diário do estudante em todas as aulas. 

Todo o material deve ser etiquetado e reposto conforme a 

necessidade. 

1 
Fita dupla face (média) de papel 24 mm x 30 m 

de boa qualidade 
Para colagem de atividades nos cadernos, cartões e trabalhos. 

20 m Fita de cetim, cores variadas, 10 m x 15 mm 
Para a confecção de cartões, marcador de páginas e 

lembranças realizadas pelos estudantes. 

1 
Flauta doce soprano, modelo germânico, de boa 

qualidade 
Para as aulas de Música. 

2 
Folhas de E.V.A. lisa (vermelha  e amarela),  

45 x 65 Para a confecção de jogos e cartazes confeccionados pelo 

estudante. 
2 

Folhas de E.V.A. com glitter, cores variadas,  

45 x 65 

2 Folhas de papel camurça (vermelha e amarela) 

Para a realização de atividades interdisciplinares, a serem 

expostas em cartazes, mural, Feira Cultural e Literária. 
2 

Folhas de papel crepom fluorescente (amarela e 

verde) 

1 Folha de Celofane  

2 Folhas de cartolina dupla face, cores variadas 
Para a realização de atividades interdisciplinares, a serem 

expostas em cartazes, mural, Feira Cultural e Literária. 

1 Pacote de cartolina A4, 50 folhas, (branca) 
Para a confecção de trabalhos que serão expostos na Feira 

Cultural, MackArte e Feira do Livro. 

1 Pacote de cerâmica fria Para uso nas aulas de Arte, na produção de escultura. 

1 
Pacote de papel sulfite A4, 210 mm x 297 mm, 

reciclado, 100 folhas 

Para a confecção de livros e trabalhos realizados em todos os 

componentes curriculares. 
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Quant. Material pedagógico a ser utilizado na Escola Plano de execução 

8 m 
Papel contact transparente de boa qualidade - 

sem amassar 

Para plastificar cartazes, capas de trabalhos e materiais a 

serem expostos na Feira do Livro e MackArte. 

1 Pasta catálogo preta (50 plásticos) 

Material de uso individual utilizado pelo estudante, ao longo 

do ano letivo, para a organização dos trabalhos pedagógicos - 

portfólio.  

1 Pasta de aba elástica de lombo de 20 mm. Para guardar flauta, caderno e fichas das aulas de Música. 

1 Pasta de aba elástica de lombo de 40 mm. Para a organização do material de Língua Inglesa. 

1 

Pasta polionda lombo de 40 mm contendo os 

seguintes materiais: 1 material dourado de 

madeira, 2 dados, 1 pacote de cédulas de 

dinheiro e moedas de brinquedo, 1 pacote com 

200 palitos de picolé, 1 Tangram, 50 ligas de 

borracha, uma fita métrica, um pacote com 200 

canudos plásticos 

Para aulas e atividades práticas no ensino de Matemática. 

1 

Bloco de papel para desenho, textura levemente 

granulada, 140 g/m2, A3, 297 mm x 420 mm,  

20 folhas 

Para uso na sala de aula e nas aulas de Arte a fim de 

desenvolver a técnica de pintura de guache. 

2 Pincéis de pontas chatas (nº 16 e 18) Para uso nas aulas de Arte, em pinturas com tinta guache. 

2 Potes de 250 g de tinta acrílica verde e amarela Para uso na sala de aula e nas aulas de Arte, trabalhos 

manuais, pinturas de garrafas PET e outros recicláveis. 1 Pote de 250 g de tinta guache preta 

1 Resma de papel A4, branca 
Para a realização de atividades, desenhos, confecção de 

livros, fichas e uso em todos os componentes curriculares. 

2 
Revistas em quadrinhos (gibi) – Turminha da 

Graça, Smilinguido ou Mig e Meg 

Material utilizado pelo estudante, ao longo do ano letivo, para 

o Projeto de Leitura em sala de aula. 

2 Tubo de cola branca 90 g 
Utilização em todos os componentes curriculares na confecção 

de trabalhos e cartazes. 

Os livros e os cadernos deverão ser encapados com papel contact e etiquetados 

Objetivos Educacionais e Metodologias Empregadas 
Lei Distrital Nº 4.311/2009 

 

A Educação Básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

 

Objetivos 

 Oportunizar o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo; 

 Favorecer a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que 

se fundamenta a sociedade; 

 Assegurar o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores;  

 Propiciar o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 

assenta a vida social. 

 

Metodologia 

A metodologia do trabalho pedagógico é diversificada e busca atender às necessidades de cada estudante. O Colégio 

Presbiteriano Mackenzie promove a articulação entre teoria e prática, vinculando a apropriação cognitiva com atividades 

específicas, tais como: aulas expositivas, trabalhos individuais e em grupo, pesquisas, seminários, projetos didáticos, 

produções acadêmicas, artísticas, musicais e teatrais, atividades esportivas e desportivas. 
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Uniforme Escolar 
Os uniformes estarão à venda no Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília 

Feminino Masculino 

 
Uso diário 

 Tênis de qualquer cor com meias brancas. 

 Bermuda ou calça azul. 

 Short saia azul. 

 Conjunto de agasalho azul, moletom ou tactel. 

 Camiseta branca de malha. 
 
Uniforme de gala  

 Tênis branco e meias brancas. 

 Saia vermelha plissada.  

 Blusão branco com “M” aplicado, de mangas curtas.  
 
Para as aulas de Natação 

 Touca, maiô/biquíni e roupão. 
 
Para as aulas de Arte, é obrigatório o uso do: 

 Jaleco branco de mangas compridas com a 
logomarca da escola e com nome escrito no bolso. 
 

Para as aulas de Laboratório de Ciências, é 
obrigatório o uso do: 

 Jaleco branco de mangas compridas com a 
logomarca da escola e com nome escrito no bolso e 
calça azul do uniforme. 

 
Uso diário 

 Tênis de qualquer cor com meias brancas. 

 Bermuda ou calça azul. 

 Conjunto de agasalho azul, moletom ou tactel. 

 Camiseta branca de malha. 
 
 

Uniforme de gala  

 Tênis branco e meias brancas. 

 Calça de moletom branca. 

 Blusão branco com “M” aplicado, de mangas curtas. 
 
Para as aulas de Natação 

 Touca, calção e roupão. 
 
Para as aulas de Arte, é obrigatório o uso do: 

 Jaleco branco de mangas compridas com a 
logomarca da escola e com nome escrito no bolso. 
 

Para as aulas de Laboratório de Ciências, é 
obrigatório o uso do: 

 Jaleco branco de mangas compridas com a 
logomarca da escola e com nome escrito no bolso e 
calça azul do uniforme. 

 
Lista de Material em conformidade com a Lei Distrital Nº 4.311/2009 e com a Lei Federal Nº 12.886/2013 

PROCON - SCS, Bloco B60 - Sala 240 – Asa Sul, Brasília – DF, Telefone: (61) 2104-4360 
PROCON Rodoviária - Subsolo da Estação Rodoviária de Brasília, Plataforma D, Brasília – DF,  

Telefone: (61) 2104-1520 
 

Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília – Telefone: 2106-9000 
Brasília, 19 de novembro de 2018 

 
 

 


