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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: 

o 01revista para recorte 

o 02 potinhos de tinta para rosto 

o 01 rolo de lã 

o 01 rolo de barbante cru  

o 01 pincel 473 nº12 

o 01 pincel chato nº 18 

o 02 fotos 3x4 da criança 

o 02 folhas de papel crepom 

o 02 pacotes de palitos de picolé (coloridos) 

o 12 unidade de olhos pequenos 

o 12 unidades de olhos grandes 

o 20 botões coloridos de bichinhos, carrinhos (tamanho variados) 

o 02 tubos de cola colorida 

o 02 tubos de cola glitter 

o 01 pote com números de plásticos 

o 01 pote com letras de plásticos 

o 01 caixa ou pacote de forminhas para modelar massinhas 

o 01 pincel atômico (vermelho e preto) 

o 01 pasta plástica A3 com alça 

o 02 potes grandes de tinta guache 

o 01 rolinho para pintura 

o 50 cm de feltro 

o 03 potes de massa de modelar 500g (exceto branca) 

o 01 pacote de meia pérola branca 
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o 01 rolo de elastec 

o 02 pacotes de lantejoulas (vermelha e prata) 

o 05 metros de fita de cetim fina 

o 05 metros de fita cetim grossa 

o 01 Pacote de lacinhos de fita 

o 01 rolo de fitilho 

o 01 pasta plástica com elástico 

o 12 mini prendedores para atividades (tipo prendedor de roupa) 

o 01 rolo de fita transparente 3M grossa 

o 01 rolo de fita branca 3M grossa 

o 05 metros de sisal 

o 01 caixa de canetinha 12x1 (jumbo) 

o 02 caixas de lápis de cor 12x1 

o 50 cm de velcro (2cm de largura) 

o 02 folhas de papel color set estampado 

o 01 folhas de papel laminado (prata ou dourado) 

o 02 folhas de cartolinas de cores variadas 

o 20 unidades de saquinhos celofane 10x15 

o 02 blocos de papel color set  

o 02 folhas de papel de presente 

o 02 colas brancas de 250g 

o 06 envelopes grandes A3 

o 01 tela 30x15 fina 

o 01 avental para pintura 

o 01 borracha grande macia 

o 02 folhas de E.V.A com glitter 

o 02 folhas de E.V.A  estampado 

o 01 folhas de E.V.A liso 

o 50 cm de tecido estampa infantil 
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o 01 bloco de papel A3 (Cochê 180) 

o 01 pacotes de penas grandes coloridas  

o 50 cm de elástico fino 

o 02 unidades de tinta para tecido (cores variadas) 

o 01 brinquedo pedagógico  

o 01 caixas de giz de cera 15x1 

o 02 cola bastão 

o 01 pasta catálogo capa dura 50 folhas 

o 01 tesoura sem ponta com nome gravado 

o 03 lápis grafite jumbo 

o 01 rolo de fita crepe 

o 01 brinquedo usado (em boa qualidade), adequado à faixa etaria 

 

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR NA MOCHILA 

o 01 mochila escolar grande com rodinha 

o 01 lancheira escolar com joguinho americano e guardanapo de papel 

o 01 copo plástico com alça (tipo caneca) 

o 01 kit de higiene pessoal contendo: escova de dente, creme dental e toalha (todos 

identificados). 

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 

OBSERVAÇÃO: 

o A agenda escolar será entregue ao aluno no 1º dia de aula. 
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o Livro anual de Ensino Religioso;(vendido separadamente junto à empresa responsável 

pelo uniforme.) 

 

Livros paradidáticos (Projeto de leitura) 

 

 
1º Titulo 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Autor: Gavilan, 

Clara 

Título: Me dá um 

abraço? 

Editora: Panda 

Books 

 

 
2º Titulo 

 

Autor: Moores, 

Susanna 

Título: Não é sua, 

é minha! 

Editora: Brinque-

Book 

 

 
3º Titulo  
 
 
 
 

 
 
 

 

Autor: Souza, 

Shirley 

Título: Miúdo 

Editora: Panda 

Books 

 

 
4º Titulo  

 

Autor: George, 

Patrick 

Título: Formas 

Editora: 

Carochinha 
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