
 

 
 
 

 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL – 2022 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 8º ANO REGULAR 

 

Orientações Importantes: 
 

• Início das aulas do Ensino Fundamental: 31/01/2022. 

• Calendário Letivo 2022 ─ será divulgado no Portal https://www.mackenzie.br/colegios/brasilia/. 

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

• A escola fornecerá uma agenda escolar, de uso obrigatório durante o ano letivo, que será entregue no início das 

aulas. Em caso de perda, o estudante deverá adquirir outra na coordenação do segmento. 

• No decorrer do ano, os educadores poderão solicitar textos, atividades e outros materiais disponibilizados no 

Moodle. 

• O uniforme diário é de uso obrigatório, conforme a cláusula 2.9 do 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 a logomarca do Colégio. 
 

Observação: Todos os materiais solicitados são de uso individual do estudante. Portanto, devem ser apresentados 
quando houver necessidade do uso, não sendo, assim, 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 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 didáticos complementares a serem adquiridos em livrarias 

• LÍNGUA PORTUGUESA 1 e 2 – Sistema Mackenzie de 

Ensino (SME). 

• MATEMÁTICA 1 e 2 – Sistema Mackenzie de Ensino 

(SME). 

• CIÊNCIAS 1 e 2 – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

• GEOGRAFIA 1 e 2 – Sistema Mackenzie de Ensino 

(SME). 

• HISTÓRIA 1 e 2 – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

• LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS 1 e 2 

–Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

• LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – ESPANHOL 1 

e 2 – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

• ARTE 1 e 2 – Sistema Mackenzie de Ensino (SME). 

• REDAÇÃO – Bloco Personalizado Mackenzie. 

 
 

• LÍNGUA PORTUGUESA – GRAMÁTICA – UMA REFLEXÃO SOBRE A 
LÍNGUA – Vereda Digital – Thelma de Carvalho Guimarães – Volume 
único – 1ª edição 2017 - Editora Moderna. ISBN: 978-85-16-10688-1/ 
978-85-16-10689-8 
 

• MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. 
 

 

• LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS 
 

Nível Intermediário: Link it! 3 – Student Book & Workbook – Phillippa 
Bowen & Denis Delaney - Editora Oxford – ISBN: 9780194824569  

 

Nível Avançado: Link it! 4 – Student Book & Workbook – Elizabeth 

Sharman & Louis Rogers – Editora Oxford – ISBN: 9780194824606  

• LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – ESPANHOL 
 

Nível Básico: Compañeros 3 – Nueva Edición – Libro del alumno – Editora 
SGEL. ISBN: 9788497789394. 

 

Nível Intermediário: Compañeros 4 – Nueva Edición – Libro del alumno – 
Editora SGEL. ISBN: 9788497789417. 

 

• DICIONÁRIO Santillana Para Estudantes + App Grátis – 4ª Edição, 2014. 
 

ALUNOS NOVOS só deverão adquirir o material didático 
complementar após o teste de nivelamento. 

 

Paradidático a ser adquirido em livrarias 

• GEOGRAFIA: Saber Interativo – Quais as mudanças tecnológicas, econômicas e sociais da globalização – Ricardo Dreguer e 

Roberto Caner – Editora Moderna. 

Paradidáticos a serem adquiridas em livrarias 

• O MENINO DO PIJAMA LISTRADO – John Boyne – Editora Seguinte. ISBN: 9788535911121 

• O MISTÉRIO DA CASA VERDE – Moacyr Scliar – Editora Ática. ISBN: 9788508120666.  

“Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.” Lamentações 3.21 
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• MEU NOME É PARVANA – Deborah Ellis – Tradução Luciano Vieira Machado – Editora Ática. ISBN: 9788508179305 

• NOITES BRANCAS – Fiódor Dostoiévski – Tradução de Nivaldo dos Santos e gravura Lídia Abramo – Editora 34. ISBN: 13: 978- 

8573263350.  

• CIUMENTO DE CARTEIRINHA – Moacyr Scliar – Editora Ática. ISBN: 9788508101108.  
 

• RODA DA LEITURA – Será solicitado, no início do ano letivo, mais um livro literário, por turma, que será rodiziado para a leitura 
entre todos os alunos. 

 

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

6 Cadernos grandes – 96 folhas. 
Materiais de uso individual utilizados pelo estudante ao longo do ano letivo 
nos componentes curriculares Ciências, Geografia, História, Língua Inglesa, 
Língua Espanhola e Ensino Religioso. 

2 Cadernos grandes – 96 folhas.  
Materiais de uso individual utilizados pelo estudante ao longo do ano letivo 
no componente curricular Língua Portuguesa. 

1 Caderno quadriculado grande – 96 folhas. 
Material de uso individual utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo no 
componente curricular Matemática. 

1 Caderno grande com pauta musical – 48 folhas. 
Material de uso individual utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo no 
componente curricular Música. 

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

1 

Estojo contendo: lápis preto nº 2, borracha, 
apontador, 2 canetas esferográficas (preta e/ou 
azul), tesoura com ponta arredondada, caixa de 
lápis de cor (12 cores), 2 marca-textos amarelos, 
régua acrílica de 30 cm, jogo de canetinhas 
hidrográficas laváveis (12 cores), tubo de cola em 
bastão 20 g, calculadora, compasso, transferidor 
e mini-grampeador. 

Materiais de uso individual utilizados pelo estudante ao longo do ano letivo 
em todos os componentes curriculares. 

4 Pincéis chatos (de pelo) – nºs 4, 8, 12 e 16. 
Materiais de uso individual utilizados pelo estudante ao longo do ano letivo 
no componente curricular Arte. 

1 
Bloco de papel para desenho artístico e para 
pintura A3 – 140 g/m2 (cor branca). 

Material de uso individual utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo no 
componente curricular Arte. 

2 Colas em bastão – 40 g.  
Materiais de uso individual utilizados pelo estudante ao longo do ano letivo 
em todos os componentes curriculares. 

1 Jogo de canetas hidrográficas finas – 12 cores. 
Materiais de uso individual utilizados pelo estudante ao longo do ano letivo 
no componente curricular Arte. 

1 
Bloco de papel para desenho artístico e para 
pintura A4 – 140 g/m2 (cor branca). 

Material de uso individual utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo no 
componente curricular Arte. 

1 Caneta hidrocor preta (ponta grossa). 
Material de uso individual utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo no 
componente curricular Arte. 

1 Caixa de lápis de cor (aquarela) – 24 cores. 
Materiais de uso individual utilizados pelo estudante ao longo do ano letivo 
no componente curricular Arte. 

8 
Potes de tinta acrílica – 37 ml (nas cores azul, 
amarela, magenta, branca, roxa, verde, laranja e 
preta). 

Materiais de uso individual utilizados pelo estudante ao longo do ano letivo 
no componente curricular Arte. 

3 Tubos de cola branca – 50 ml.  
Materiais de uso individual utilizados pelo estudante ao longo do ano letivo 
em todos os componentes curriculares. 

1 Bloco criativo A3 – 120 g/m. 
Material de uso individual utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo em 
todos os componentes curriculares. 

1 Pasta de elástico tamanho A4. 
Material de uso individual utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo 
para guardar produções do componente curricular Língua Portuguesa. 

1 
Conjunto (kit com 4 peças) – Goiva Esculpir 

entalhador madeira e linóleo. 
Material de uso individual utilizado pelo estudante no 2º trimestre para o 
projeto – Linogravura – Mack Arte. 

1 1 Placa de linóleo – 15 cm x 20 cm. 
Material de uso individual utilizado pelo estudante no 2º trimestre para o 
projeto – Linogravura – Mack Arte. 

1 

Vaso de plástico ou de cerâmica - 10 cm de 
diâmetro por 8 cm de altura - na cor de sua 
preferência. (Poderá ser utilizado o mesmo 
solicitado em 2021.) 

Material de uso individual que será utilizado pelo estudante no componente 
curricular Arte (para confecção da lembrança do Dia das Mães). 
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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) 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 
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 (modelo Mackenzie). 

• Conjunto de agasalho (modelo Mackenzie). 

• Camiseta branca de malha (modelo Mackenzie). 
 

Para as aulas de Natação: 

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

Uso diário: 

• Tênis de qualquer cor com meias brancas. 

• Bermuda ou calça azul (modelo Mackenzie).  

• Conjunto de agasalho (modelo Mackenzie). 

• Camiseta branca de malha (modelo Mackenzie). 
 

Para as aulas de Natação: 

• Touca, sunga e roupão (modelo Mackenzie). 

 
Para as aulas de Laboratório de Ciências: 

• É obrigatório o uso do jaleco branco de mangas compridas com a logomarca da escola, com o nome do(da) estudante escrito 

no bolso, e calça azul do uniforme. 

 

Para as aulas de Arte: 

• É recomendável o uso de um jaleco para proteger o 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: (61) 2106-9000 
 

Brasília, 13 de outubro de 2021. 
 
 

 
 
 

Coordenadora do Ensino Fundamental 5º ao 8º ano 
 

 


