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LISTA DE MATERIAIS 2020   
 

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. 

 
o 03 - cadernos grandes espiral universitário (96fls) para: (Português, Redação e 

Matemática) 

o  01 dicionário da língua portuguesa 

o 01 dicionário inglês para o português 

o 01 pastas catálogo com 50 folhas (Português). 

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

o 01 garrafinha ou copo 

o 01 transferidor de 180° 

o 01 régua de 30 cm 

o 01 compasso 

o 2 folhas de papel almaço quadriculado 

o 1 massa de biscuit pequena 

o 2 caixas de palitos de dentes 

o 01 par de esquadros (45ºe 60º) com cantos pontudos 

o 01 caneta marca texto 

 

Laboratório de Ciências 

 
o 01 jaleco da instituição ( uso obrigatório) 

o 4 pares de luvas latex descartáveis 

o 01 caneta permanente na cor preta 

o 01 pasta catálogo 20fls 
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MATERIAL INDIVIDUAL DE ARTES 
 

Os materiais de Artes abaixo  de uso individual  do estudante, não serão recolhidos:  

o Estojo contendo: 3 lápis pretos nº 2, 2 borrachas, apontador, tesoura com ponta 

arredondada, caixa de lápis de cor (12 cores),1 caixa de giz de cera (12 cores),  jogo de 

canetinhas hidrográficas laváveis (12 cores),1 tubo de cola em bastão 20 g, 1 caneta 

nanquim descartável, 1 caneta preta tinta permanente. 

MATERIAL COLETIVO DE ARTES 
 

o 01 rolo de fita crepe (estreita) 

o 03 folhas de papel color set (cor preta) 

o 01 bloco de papel A3 140g/m (cor branca) 

o 01 caixa de giz pastel oleoso 12 cores 

o 01 pacote de papel Filipinho ( cores vivas) 

 

LIVROS DIDÁTICOS (Entregues diretamente ao aluno em sala de aula. Pagamento por boleto 
bancário) 

o Livro semestral do Sistema Mackenzie de Ensino; 

o Livro anual de Inglês do Sistema Mackenzie de Ensino; 

o Livro anual de Ensino Religioso. .( comprado separadamente, junto à empresa do 

uniforme escolar.) 

LIVRO PARADIDÁTICO (Projeto de leitura) 

 
1. Escondendo Edith, uma história real. autora - Kathy Kacer. Editora- Melhoramentos 

2. Revolução dos bichos. autor - George Orwell. Editora- Saraiva 

3. Oliver Twist  autor - Charles Dicken – editora - Melhoramentos 

4. O fantasma da segundona  autor – Menalton Braff – editora. FTD 

5. Iracema -  autor - José de Alencar. Editora - FTD 

6. Grandes sertões vereda. autor  Guimarães Rosa. editora. FTD 

OBSERVAÇÃO: 

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