
 
 

 
  
 
 

  
 

 
 
 

 

LISTA DE MATERIAL — 2022  

MACK KIDS  
 2º ano  

Orientações Importantes: 

• O material didático deverá ser entregue na semana de  24 a 28 de janeiro de 2022, nos seguintes horários: das 8h às 12h e das 14h 
às 17h, no recepção do prédio da Educação Internacional.  

•  Início das aulas para os estudantes do Mack Kids 2º ano, será no dia 31/01/2022.  

• Observação: Outros materiais para uso em sala de aula, poderão ser solicitados ao longo do ano letivo. 

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

1 Apontador 
Material utilizado pelo estudante, ao longo do ano letivo, para os trabalhos 
pedagógicos. 

1 Bloco colorido A4 ( neon) 

Material utilizado pelo estudante, ao longo do ano letivo, para os trabalhos 
pedagógicos  e artísticos, capas de trabalhos, cartões e dobraduras. 

1 Bloco Criativo Colorido, 32 folhas, 8 cores, A3 

1 
Bloco de papel branco encorpado para desenho, 
20 folhas, A4, 140g/m2 (atóxico e acid free) 

3 Borrachas brancas com capinha (tipo TK) 
Material utilizado pelo estudante, ao longo do ano letivo, para os trabalhos 
pedagógicos. 

1 
Jogo Pedagógico: Dominó ou Dama ou Quebra 
cabeça de até 60 peças. 

Material a ser utilizado pelo estudantes nos momentos de socialização e 
trabalho em grupo. 

1 Caixa de lápis de cor (12 cores) 
Material utilizado pelo estudante, ao longo do ano letivo, para os trabalhos 
pedagógicos (cores,coordenação motora). 

1 Estojo de canetas hidrográficas 12 cores  

1 Caixa de giz de cera 

1 Estojo de higiene bucal com identificação 
Material de uso individual utilizado pelo estudante, ao longo do ano letivo, 
para a higiene bucal. 

2 Folhas E.V.A. (laranja ou preto ou glitter verde) 
Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo na produção de 
trabalhos pedagógicos. 

4 Lápis grafite nº 2 Material de uso individual utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo. 

1 Mochila com identificação Material de uso individual utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo. 

1 Chinelo (para ficar na escola) com identificação Material de uso individual utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo. 

1 Pote de tinta guache de 250ml, laranja ou azul 
Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo para a produção de 
trabalhos com pinturas. 

1  Rolo de papel crepom amarelo ou branco 
Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo nos trabalhos 
pedagógicos em sala de aula. 

1 Pacote de papel sulfite A4, branco, 100 folhas 
Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo nos trabalhos 
pedagógicos em sala de aula. 

1 Pacote de papel sulfite A4, amarelo, 100 folhas 
Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo nos trabalhos 
pedagógicos em sala de aula. 

1 
Tesoura de ponta arredondada de boa qualidade 

com identificação 
Material de uso individual utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo para 
trabalhos com recorte. 

3 Tubos de cola bastão de boa qualidade (40g) 
Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo nos trabalhos 

pedagógicos em sala de aula. 

2 
Potes de massa de modelar de amido, verde e 
amarelo 

Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo nos trabalhos 

pedagógicos em sala de aula. 

1 Estojo aquarela com pincel de boa qualidade 
Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo nos trabalhos 

pedagógicos em sala de aula. 

1 Jogo de letras móveis de plástico  
Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo para os trabalhos 
pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo.  

1 
Jogo de Tangram, 35 peças em M.D.F ou 
Blocos lógicos, 48 peças em M.D.F 

Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo em atividades de 
matemática e arte.  

“Quero trazer à memória o que me pode dar esperança”. Lamentações 3.21 

 



 
 

1 Pacote de palitos de churrasco – 100 unidades  
Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo nos projetos de 
aprendizagem. 

1 Tela para pintura de 24X30 Material utilizado pelo estudante para fazer uma pintura. 

2m TNT azul ou marrom 
Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo nos trabalhos 
pedagógicos em sala de aula e na área externa da escola. 

2 Canetas pretas permanentes 
Material utilizado pelo estudante, ao longo do ano letivo, para os trabalhos 
pedagógicos e artísticos, capas de trabalhos, cartões e dobraduras. 

1 Pasta catálogo preta (50 plásticos) 
Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo para a organização 
dos trabalhos pedagógicos. 

2m 
Papel contact adesivo transparente de boa 
qualidade 

Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo nos trabalhos 
pedagógicos. 

10  Pratos de papelão. Tamanho médio ou 27 cm 
Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo em atividades de arte 
e matemática. 

10 Copos de papel 25ml. 
Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo em atividades de arte 
e matemática. 

1 Caixa de lenço umedecido Material de uso individual utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo. 

1 Caixa de lenço de papel Material de uso individual utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo. 

2 Revistas usadas 
Material a ser utilizado nas pesquisas e recortes  de imagens na tarefa de 
casa. 

1 Caderno meia pauta pequeno, 48 folhas 
Para registro de atividades de tarefa de casa  de casa e estudo dirigido, ao 
longo do ano letivo. 

Livros didáticos a serem adquiridos em livrarias 

1 Conjunto de 3 livros – Share It ! 2 
Student Book, Workbook and Sharebook - 9786685739930 

Macmillan Education  

Todo o material deverá ser identificado 

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. 

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. 

• Par de chinelos 

Uso diário 

• Tênis de qualquer cor com meias brancas. 

• Bermuda ou calça azul. 

• Conjunto de agasalho azul, moletom ou tactel. 

• Camiseta branca de malha. 

• Par de chinelos 

Lista de Material em conformidade com a Lei Distrital Nº 4.311/2009 e com a Lei Federal Nº 12.886/2013  
PROCON – www.procon.df.gov.br  

Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília – Telefone 2106-9000 
Brasília, 17 de novembro de 2021 
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