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“Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.” Sl 127:1ª 
 

LISTA DE MATERIAIS – 2018 
Ensino Fundamental Anos Finais – 9º ano 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:  

       Início das aulas para os estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais: 29/01/2018. 

 A primeira reunião de pais e educadores acontecerá no dia 02/02/2018 (sexta-feira), às 14h, no auditório George Chamberlain. 

 Todo o material é de uso e responsabilidade do estudante e deve ser identificado com seu nome, ano e turma.  

 No decorrer do ano, os educadores poderão solicitar atividades ou textos disponibilizados no ambiente Moodle. 

 O UNIFORME DIÁRIO É DE USO OBRIGATÓRIO, conforme o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.  

 Para as atividades nos laboratórios, é obrigatório o uso de jaleco branco, com mangas compridas e a logomarca do Colégio. 

 Recomenda-se o uso de uma agenda para organização e acompanhamento das atividades diárias. 
OBSERVAÇÃO: Todos os materiais solicitados são de uso individual do estudante, não sendo, portanto, recolhidos. 

 

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 pelo médico da família, que declare o (a) estudante apto (a) a praticar atividade física, de acordo com o art. 4 
da Lei 2.185, de 30/12/98, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. A escola não dispõe desse tipo de serviço (cláusula 2.6 do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais). 

 

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

LÍNGUA PORTUGUESA – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

MATEMÁTICA – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

CIÊNCIAS – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

GEOGRAFIA – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

HISTÓRIA – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

LÍNGUA INGLESA – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

LÍNGUA ESPANHOLA – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

ARTE – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

  REDAÇÃO – Bloco personalizado Mackenzie* (vide Material Escolar). 

BIOLOGIA 9 – Ponto De partida – Graziela Pereira Gonçalves – Ed. 
Enovus 

GRAMÁTICA: Vereda Digital – Gramática em textos. Volume único - 
Leila Lauar Sarmento – Editora Moderna (3ª edição, 2012). 

MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA (de acordo com a 
Nova Ortografia). 

LÍNGUA INGLESA 
Intermediário 
Project 4 – Fourth edition - Student’s Book (Ed. Oxford) 
Livro Literário: The Fault in our Stars – John Green (Domínio Público) 
Avançado 
Complete PET – Student’s Book without answers (Cambridge) 
Livro Literário: The Fault in our Stars – John Green (Domínio Público) 
LÍNGUA ESPANHOLA 
Intermediário 
Compañeros 4 - Nueva edición – Libro del alumno (Ed. SGEL) 
Livro Literário: Rinconete y Cortadillo – Miguel de Cervantes (Ed. 
Santillana) 
Dicionário Santillana Para Estudantes + App Gratís - 4ª Ed. 2014. 
Avançado 
Objetivo DELE - Preparación para el DELE Escolar A2/B1 – Javier Días 
Castromil / Laura Gil-Merino – (Ed. SGEL) 
Livro Literário: Rinconete y Cortadillo – Miguel de Cervantes (Ed. 
Santillana) 
Dicionário Santillana Para Estudantes + App Gratís - 4ª Ed. 2014. 
OBS: Os alunos novos deverão adquirir os materiais de línguas 
estrangeiras após o teste de nivelamento. 

MATERIAIS PARADIDÁTICOS (a serem adquiridos em livrarias) 

A REVOLUÇÃO DOS BICHOS – George Orwell – Ed. Companhia das Letras. 
O CORCUNDA DE NOTRE-DAME – Coleção Reencontro- Victor Hugo – Tradução e adaptação de Jiro Takahashi- Ed. Scipione 
POESIA ROMÂNTICA BRASILEIRA – Marisa Lajolo – Ed. Moderna. 
OTELO – Willian Shakespeare (adaptação de Leonardo Chianca) – Ed. Escala Educacional. 

Material Escolar 

Qtde. Materiais pedagógicos a serem utilizados na Escola Plano de execução 

11 Cadernos grandes – 96 folhas 
Materiais de uso individual – serão utilizados pelo estudante, ao longo do 
ano letivo, nos vários componentes curriculares. 

2 Cadernos grandes – 200 folhas 
Materiais de uso individual – serão utilizados pelo estudante, ao longo do 
ano letivo, nos componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática. 

1 Pasta catálogo com 30 folhas plásticas 
Material de uso individual e obrigatório – será utilizado pelo aluno, ao longo 
do ano letivo, para os trabalhos de Portfólio, nas atividades de laboratório. 

1 Pasta catálogo com 50 folhas plásticas 
Material de uso individual – será utilizado pelo estudante, ao longo do ano 
letivo, para os trabalhos de Portfólio no componente curricular Matemática. 

1 Bloco de papel milimetrado 
Material de uso individual – será utilizado pelo estudante, ao longo do ano 
letivo, no componente curricular Matemática. 

1 Bloco de produção textual* (personalizado Mackenzie) 

Material de uso individual – de formato compatível com os padrões de 
escrita e correção dos processos do Enem e do PAS/UnB, no que se refere 
ao domínio da expressão escrita à apresentação adequada da redação, ao 
respeito à estrutura textual - será utilizado pelo estudante ao longo do ano 
letivo. 

1 Apontador 
Material de uso individual – será utilizado pelo estudante ao longo do ano 
letivo. 

1 Caixa de lápis de cor 
Material de uso individual – será utilizado pelo estudante ao longo do ano 
letivo. 
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1 Caixa de canetas hidrocor  
Material de uso individual – será utilizado pelo estudante ao longo do ano 
letivo. 

1 Bloco criative (colorido) 
Material de uso individual – será utilizado pelo estudante ao longo do ano 
letivo. 

1 Régua acrílica (30 cm) 
Material de uso individual – será utilizado pelo estudante ao longo do ano 
letivo. 

1 Borracha branca macia 
Material de uso individual – será utilizado pelo estudante ao longo do ano 
letivo. 

2 Tubos de cola branca – 50 mL 
Material de uso individual – serão utilizados pelo estudante ao longo do ano 
letivo. 

2 Colas em bastão – 40g 
Material de uso individual – serão utilizados pelo estudante ao longo do ano 
letivo. 

1 Tesoura sem ponta (gravar o nome) 
Material de uso individual – será utilizado pelo estudante ao longo do ano 
letivo. 

1 Bloco de papel gramatura 140 ou 180 A3, cor branca 
Material de uso individual – será utilizado pelo estudante, ao longo do ano 
letivo, nas confecções de produções artísticas do componente curricular 
Arte. 

8 
Potes de tinta Acrílica – 37 mL (azul, amarela, magenta, 
branca, roxa, verde, laranja e preta) 

Material de uso individual – serão utilizados pelo estudante, no mês de 
outubro, no Projeto MackArte do componente curricular Arte. 

3 Pincéis chatos (de pelo) – nºs 12, 14 e 16 
Materiais de uso individual – serão utilizados pelo estudante, no mês de 
outubro, no Projeto MackArte do componente curricular Arte. 

1 Tela para pintura – tamanho 20 x 30 cm 
Material de uso individual – será utilizado pelo estudante, no mês de 
outubro, no Projeto MackArte do componente curricular Arte. 

1 
Óculos de segurança para laboratório 
            (modelo Spectra 2000, transparente). 

Material de uso individual – será utilizado pelo estudante, ao longo do ano 
letivo, em todas as aulas de laboratório (de acordo com as regras de 
segurança da legislação vigente). 

 

Objetivos educacionais e Metodologias empregadas (Lei Distrital nº 4311/2009) 

A educação básica tem por finalidades 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 do Ensino Fundamental: 
I – oportunizar o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II – 
favorecer a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade; III – assegurar o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 
formação de atitudes e valores; IV – 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 Mackenzie promove a articulação 
entre teoria e prática, vinculando a apropriação cognitiva por meio de 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. 

Uniforme escolar 

Para a segurança e identificação do (a) estudante, é obrigatório o uso diário do uniforme completo (Modelo Mackenzie), que não poderá sofrer 
modificações ou adaptações nem ser usado com chinelo, sandália ou sapato, conforme consta do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais. 

FEMININO MASCULINO 

Uso diário 
 Tênis de qualquer cor e meias brancas. 
 Bermuda ou calça azul (modelo Mackenzie). 
 Conjunto de agasalho azul, moletom ou tactel (modelo Mackenzie). 
 Camiseta branca de malha (modelo Mackenzie). 

 
Para as aulas de Natação 

 Touca, maiô/biquíni e roupão (modelo Mackenzie). 
 

Para as aulas nos Laboratórios de Ciências e de Arte, é 
obrigatório o uso do jaleco branco de mangas compridas (com a 
logomarca da escola e nome escrito no bolso). 

Uso diário 

 Tênis de qualquer cor e meias brancas. 

 Bermuda ou calça azul (modelo Mackenzie).  

 Conjunto de agasalho azul, moletom ou tactel (modelo 
Mackenzie). 

 Camiseta branca de malha (modelo Mackenzie). 
 

Para as aulas de Natação 

 Touca, sunga e roupão (modelo Mackenzie). 
 

Para as aulas nos Laboratórios de Ciências e de Arte, é 
obrigatório o uso do jaleco branco de mangas compridas (com a 
logomarca da escola e nome escrito no bolso). 

 

Lista de Material em conformidade com a Lei Distrital 4.311/2009 e a Lei Federal 12.886/2013. 

PROCON - SCS, Bloco B60 – Sala 240 – Asa Sul, Brasília – DF, Telefone: 151. 

PROCON Rodoviária - Subsolo da Estação Rodoviária de Brasília, Plataforma D, Brasília – DF, Telefone: 151. 

procon@procon.df.gov.br 

Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília – Telefone 2106-9000 

 
Brasília, 14 de novembro de 2017. 

 

 
COORDENAÇÃO – 9º ANO E ENSINO MÉDIO 
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