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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 (PRECISA IDENTIFICAR)  

o 03 colas branca PVA- 500 g 

o 01 folha de papelão cinza- 80x104 cm 

o 03 potes de massa de modelar (base amido) - 500 g 

o 02 massas de EVA – 50 g 

o 01 blocos de papel filipinho A4– cores vivas 

o 01 bloco de papel colorido- A3 

o 01 bloco de papel branco 180 g/m- 30 folhasA3 

o 02 blocos de papel 180 g/m- 30 folhas A4 

o 03 envelopes brancos A4 (não precisa identificar) 

o 04 folhas de papel color set (vermelho, amarelo, rosa, azul) 

o 01 folhas de cartolina branca 

o 02 folhas de papel cartão (verde e marrom) 

o 03 rolos de papel crepom (coloridos) 

o 04 folhas de E.V.A liso (cores sortidas) 

o 04 folhas de papel seda (sortidas) 

o 02 metros de plástico alto-adesivo cristal 

o 02 folhas de E.V.A com gliter 

o 01 caixa de cola gliter com 6 cores- lavável  

o 01 verniz vitral – 37 ml 

o 01 caixa de tinta tempera guache 15 ml – 6 cores 
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o 02 pacotes de palitos de picolé (sem cor)  

o 03 pacotes de pena colorida 

o 01 rolo de barbante colorido- 30 m 

o 07 botões coloridos (médios) 

o 07 botões coloridos (grandes) 

o 50 cm de elástico vermelho (2 ou 3 cm de largura) 

o 01 tubo de cola de E.V.A- 90 g 

o 03 pastas plásticas ofício com elástico (transparente) 

o 01 pasta maleta com alça A3 (Identificada) 

o 01 caixa de giz de cera retrátil 

o 02 caixas de big lápis de cor triangular - 12 cores 

o 01 tesoura escolar com mola (Obs.: Se a criança for canhota, comprar tesoura indicada) 

o 01 jogo de canetas hidrocor, ponta grossa 12 cores (jumbo) – lavável  

o 02 pincéis chato, nº 06 e 17 

o 01 apontador para lápis jumbo 

o 05 lápis grafite  

o 03 borrachas com capinha 

o 01 avental – de preferência que cubra as mangas do uniforme 

o 02 livros de história infantil, novos ou usados 

o 01 revista para recorte 

o 01 tela para pintura 40x40 

o 04 potes de purpurina 5g (cores diversas) 

o 01 pct de papel machê 

o 01 brinquedo pedagógico (novo ou usado) 

o 01 pincel marcador atômico (preto) 

o 50 cm de tecido algodão cru 

o 50 cm de tecido estampado (estampa infantil) 

o 01 rolo de sisal ou rafta cru – 50g 
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MATERIAL INDIVIDUAL QUE DEVEM FICAR NA MOCHILA (IDENTIFICADOS)  

o 01 mochila escolar grande 

o 01 lancheira escolar com guardanapo  

o 01 copo plástico ou garrafinha. 

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

o 01 troca de roupa (para emergência) 

 

 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 Fascículos anual do Projeto de Tecnologia Educacional Lego Zoom. 

o Livro anual de Ensino Religioso ;(vendido separadamente junto à empresa responsável 

pelo uniforme.) 

                                     LIVRO PARADIDÁTICO (Projeto de leitura)  

                                          

 

 

 
 

                                   

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Uma lagarta muito 

comilona 

Autor: Eric Carle 

Editora: Callis 

 Editora: Carochinha 

Flávia e o bolo de 

chocolate 

 

Autor: Mirian Leitão 

Editora: Rocco 

 

O macaco tocador 

de violão 

 

Autor: Marco Hailer 

Editora: Carochinha 

 

O livro gato 

Autor: Silvia Borando 

Editora: Carochinha 

 


