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Ensino Fundamental I 

Esta é a lista do material escolar anual, que cada criança deverá ter. Por favor, 

tragam exatamente a quantidade indicada, para que não haja excesso ou falta. 

Selecionem materiais de boa qualidade para favorecer o manuseio pela criança. A 

entrega do material deverá ser feita à professora, durante nossa 1ª reunião de 

pais. As sacolas de material deverão vir completas, grampeadas e nomeadas na 

parte externa, para posterior conferência. 

 

MATERIAL COLETIVO: 

 

o 02 folhas de  E.V.A. com gliter 

o 02 folhas de  E.V.A. estampados 

o 01 pacote de  papel Felipinho cores vivas 

o 01 pacote de chamequinho colorido  

o 01 bloco de papel Canson A3 

o 01 bloco de papel Canson tamanho A4 

o 02 colas líquidas 110g 

o 06 pastas Unha (com nome) 

o 04 caixas massinhas para modelar (de boa qualidade) 

o 01 rolo de fita crepe larga  

o 01 pacote de olhinhos médios ( 50 unid.) 

o 04 cartelas adesivos infantis (imagens adequadas para a faixa etária) 

o 50 palitos coloridos de sorvete  

o 02 revistas em quadrinho (histórias adequadas para a faixa etária) 
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MATERIAL INDIVIDUAL 

 

o 01 lancheira escolar / 01 toalha ou guardanapo grande de pano para apoiar o lanche 

o 01 mochila escolar grande   

o 02 cadernos grandes (capa dura / 96 folhas) 

o 01 caderno grande (capa dura / 48 folhas) 

o 01 caderno de caligrafia 

o 01 caderno meia pauta 

o 01 jogo pedagógico sobre números, sílabas ou palavras, memória ou quebra cabeça. 

o 01 material dourado de madeira 

o 01 alfabeto móvel 

o 01 estojo com zíper contendo: (lápis, borracha, apontador e lápis de cor) 

o 02 caixas de lápis de cor de boa qualidade 

o 01 kit de higiene contendo os seguintes itens: escova de dente, creme dental e toalha. 

o 01 tesoura escolar sem ponta. 

o 05 lápis de escrever  

o 02 borrachas 

o 01 jogo de canetinhas hidrográficas com 12 cores. 

o 01 caixa em MDF cru (medidas 20x20x5 de altura com tampa e divisórias) 

Ex:  

 

o 01 porta retrato em MDF cru (medidas 15x30 na horizontal)  

Ex:  

 

o  
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MATERIAL DE ARTE (Sacola separada) 

o Borracha para desenho   

o 01 Camiseta infantil branca, em tamanho maior que o número usado pela 

criança (sugestão: duas medidas acima). Ou avental para uso nas aulas de 

arte. (Deverá permanecer na mochila do aluno)  

o 01 jogo de canetinhas hidrocor ponta com grossa 12 cores 

o 01 Cola líquida branca 110ml (lavável)  

o 01 cola em  bastão de 40g 

o 03 Envelopes KRAFT 370x470mm  

o 02 Fitas crepe (01 fina e 01 larga)  

o 01 Caixa de Lápis colorido de 12 cores de boa qualidade  

o 01 Lápis para desenho 6B  

o 01 Lápis para desenho HB  

o 01 Caixa de Lenço de papel.  

o 01 Caixa de Massinha de modelar em bastões (12 cores).  

o 03 Unidades de Papel Color set cores: vermelha, amarela e azul.  

o 02 Unidades de Papel Color set cor preta  

o 01 Pacote de Papel Eco cores – 21 cores.  

o 01 Pacote de Papel de textura visual Eco cores tamanho A4   

o 01 Unidade de Papel Filipinho – cores vivas.  

o 01 Bloco de Papel para desenho (gramatura igual ou superior a 140 g/m²) –

tamanho A3  

o 01 Pincel nº 8 - tipo redondo pelo macio  

o 01 Pincel Tipo Batedor nº 0  

o 01 Tela 30x40 cm.  

o 01 Unidade de Tinta aquarela 12 cores (Pastilhas)  
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Livros didáticos (Entregues diretamente ao aluno em sala de aula.  
 

o Livro semestral do Sistema Mackenzie de Ensino; 

o Livro anual de inglês do Sistema Mackenzie de Ensino; 

o Livro anual de Ensino Religioso; 

o Fascículos Anual do Projeto de Tecnologia Educacional Lego Zoom. 

 

Livro paradidático (Projeto de leitura) 

                               1º título 

                               Lápis cor de pele  
                              Autora: Daniela de Brito  
                              Cortez Editora  

 
                       

 
 2º título 
 Pedro e Tina  
 Autor:  Stephen Michael King  
 Editora: Brinque – Book 
 

 
                                
                                  3º título 

     O segredo da lagartixa 
                          Autores: Lecticia Dansa/ Salmo Dansa 
                          Editora: FTD. 

  

o 02 Unidades de Tinta guache (250ml) cores: preta e marrom  

o 01 Cópia de fotografia do rosto do aluno (tamanho A4 – deverá ser 

entregue diretamente para a professora de Artes no primeiro dia de aula. 
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                      Dicionário ilustrado Houaiss (brincando de ler)  

                      Editora Moderna. 

 

 
 

 
              Exercitando minha caligrafia 

            Regina Nogueira 1º Ano – Ensino fundamental 
            Editora Construir 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

A agenda escolar será entregue ao aluno no 1º dia de aula. 


