
 
 

“Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor." Filipenses 4:5 
 

 
 

 
                                                                     

                           
 
              

 
 

 
LISTA DE MATERIAL – 2020 
ENSINO MÉDIO – 3ª SÉRIE 

 

Orientações importantes: 
 

 Início das aulas para os estudantes do Ensino Médio: 27/1/2020. 

 A primeira reunião de pais e educadores acontecerá no dia 7/2/2020 (sexta-feira), às 17h, no auditório George Chamberlain. 

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

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

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

 Para as atividades e o desenvolvimento de projetos nos laboratórios, é obrigatório o uso de jaleco branco, com mangas compridas 
e 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 pelos médicos da família, que declare o estudante apto a praticar atividade física, de 
acordo com o art. 4 da Lei Nº2.185, 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 

 LÍNGUA PORTUGUESA – Sistema Mackenzie de Ensino 

(SME). 

 MATEMÁTICA – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

 BIOLOGIA – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

 QUÍMICA – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

 FÍSICA – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

 GEOGRAFIA – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

 HISTÓRIA – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

 LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS – Sistema 

Mackenzie de Ensino (SME). 

 LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – ESPANHOL – 

Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

 FILOSOFIA – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

 SOCIOLOGIA – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

 REDAÇÃO – Bloco personalizado Mackenzie* (vide Material 

Escolar) 

 

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 por 
meio de boleto bancário, que será enviado posteriormente. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 GRAMÁTICA: Coleção CONECTE – Gramática Reflexiva 

– volume único – William Roberto Cereja e Thereza Cochar – Ed. 
Saraiva (2ª edição, 2013). ISBN: 9788502210967 

 MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA (de acordo 

com a Nova Ortografia). 
 
ARTE 

 RETRATOS DA ARTE – História da Arte – Nereide S. Santa 

Rosa – Ed. LeYa (edição atualizada 2015). ISBN 
9788581810317. 
 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS 

 Intermediário 

 Accelerate 3 - Student Book and Workbook – Ed. Oxford  
 

 Avançado 

 Objective First (FCE) – Fourth Edition – Student’s Book 

without answers – Ed. Cambridge 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – ESPANHOL 
 

 Intermediário 

 Voces 3 – Libro del Alunno - Editora SGEL 
Sugestão: Dicionário Santillana Para Estudantes + App Gratís 
- 4ª Ed. 2014 
 

 Avançado 

 Preparación para el DELE B2 - Editora SGEL 

 Sugestão: 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. 
 
 

Obras para Leitura Interdisciplinar e/ou Complementar 
 

 O MELHOR DA POESIA BRASILEIRA – Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, João Cabral de 

Melo Neto – Ed. José Olympio. ISBN-13: 978-8503006224.  

 SÃO BERNARDO – Graciliano Ramos – obra em domínio público.  

 SAGARANA – João Guimarães Rosa – obra em domínio público. 

 A IMITAÇÃO DA ROSA – Clarice Lispector – obra em domínio público. 

 Observação: A lista de obras indicadas para o Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, geralmente de domínio público, será 

divulgada assim que o CESPE/UnB (Cebraspe) disponibilizá-la em seu sítio oficial. 
 



 

 
 
 

 

 

 
2 LISTA DE MATERIAL – ENSINO MÉDIO – 3ª SÉRIE – REGULAR  

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

12 Caderno grande (um por componente curricular) 
Material de uso individual – será utilizado pelo estudante, ao longo 
do ano letivo, nos vários componentes curriculares. 

1 
Bloco de produção textual* (personalizado 
Mackenzie) 

Material de uso individual – de formato compatível com os 
padrões de escrita e correção dos processos seletivos 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 Pasta catálogo com 100 folhas plásticas 
Material de uso individual e obrigatório – será utilizado pelo 
estudante, ao longo do ano letivo, para confecção de portfólio com 
registros das práticas de laboratório. 

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

Equipamento 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 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: 

 

I) promover a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos;  

II) favorecer a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de 

se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

III) propiciar o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico;  

IV) assegurar a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a 
prática, no ensino de cada disciplina. 

 
 

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 

(À venda no Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília Internacional) 
 

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 (modelo Mackenzie). 

 Camiseta branca de malha (modelo Mackenzie). 
 
Para as aulas nos Laboratórios de Ciências, 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 com 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 nos Laboratórios de Ciências, 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 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, 29 de outubro de 2019. 

 


