
 
 

 
 
 
 

 

LIVROS DIDÁTICOS A SEREM ADQUIRIDOS NO COLÉGIO (SME) 

Obs.: Os materiais do Sistema Mackenzie de Ensino (SME) e Educação Tecnológica serão entregues diretamente ao 

aluno, em sala de aula, após o início das aulas. O pagamento desses materiais será realizado por meio de boleto 

bancário, que será enviado posteriormente junto com a nota fiscal. 
 

•     Coleção de Fascículos Lego Zoom - Material referente à Educação Tecnológica, contendo: 
- Conjunto Board Game; 
- Caderno STEAM; 
- Caderno de Pensamento Computacional; 
- Jornada em Família; 
- Mapa da Jornada e Distintivos. 
Obs: O valor desse material será pago anualmente, independente do período que será realizada a matrícula 
do(a) aluno(a). 

 

• Ensino Religioso – Crer e Ser – Livro 1, Editora Anep. (Prédio do Ensino Médio - 106 SUL, Alameda 03, Lote 14, 

Telefone: (63) 3236-5318). 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS A SEREM ADQUIRIDOS EM LIVRARIAS 
 
 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

• O material didático deverá ser entregue no dia da reunião 

de pais e educadores.  
 

• Data:  21 de janeiro de 2022 nos seguintes horários: 

 Estudantes do turno matutino: 8h às 10h. 

 Estudantes do turno vespertino: 10h às 12h. 
 

• O uniforme diário é OBRIGATÓRIO  

 Venda - na loja no prédio do Ensino Médio  

 Endereço: 106 SUL, Alameda 03, Lote 14  

 Fone: (63) 3236-5318. 

EXAME MÉDICO 
 
É condição para participar das aulas de Educação 

Física a apresentação de exame médico 

específico, no primeiro dia de aula, com data não 

superior a 30 (trinta) dias, expedido pelos 

médicos da família, que declare o estudante apto 

a praticar atividade física, de acordo com o art. 4 

da Lei Nº 2.185, de 30/12/98, publicada no DODF. 

A escola não dispõe desse tipo de serviço 

(cláusula 2.8 do Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais). 

 

1º TITULO: Palavras,                                   2º TÍTULO: Girafinha 
Muitas Palavras...                                        Flor faz uma descoberta 
 
Autora: Ruth Rocha                                       Autor: Henrique Sitchin 
                                                      
Editora: Salamandra                                      Editora do Brasil 
Books 
 

                            3º TÍTULO: Bom dia todas                                                                                                                                  
                              As cores 
                            Autor:  Ruth Rocha 
 
                           Editora:  Salamandra  
                           Books 

 

4º TÍTULO:  O macaco tocador de violão  
 

Autor:  Marco Hailer 
 
Editora:  Carochinha 

5º TÍTULO:  Caligrafia 1º ano –  
Assim eu aprendo mais 
 
Editora do Brasil 

 

LISTA DE MATERIAL – 2022 
1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I  



 
 

 
 
 
 

 
 
 

QUANTIDADE 

 
Material pedagógico que será utilizado no Colégio 

COLETIVO 

03 Borrachas; 

02 Caixas de lápis de cor de boa qualidade (Para sala de aula); 

02 Cola líquida 110g; 

02 Folhas de EVA (Preto e branco); 

01 Jogo pedagógico sobre: números, sílabas, palavras, dominó, memória ou bingo; 

05 Lápis de escrever; 

01 Pacote de dinheirinho (de papel); 

01 Pacote de papel filipinho; 

01 Pacote de palitos de sorvete coloridos; 

04 Potes de massinhas para modelar (de boa qualidade); 

02 Revistas em quadrinhos (histórias adequadas para a faixa etária); 

01 Rolo de fita crepe larga; 
 
 
 

QUANTIDADE 

Material pedagógico que será utilizado pelo aluno 

INDIVIDUAL 
Todos os itens relacionados abaixo devem estar identificados com o nome da criança. 

02 Cadernos brochura (capa dura / 48 folhas) para Música e Inglês; 

02 Cadernos Brochura (capa dura /96 folhas); 

01 Caderno de desenho (48 folhas); 

01 Estojo com zíper contendo: (lápis, borracha, apontador e lápis de cor); 

01 Garrafa térmica para água; 

01 kit de higiene contendo os seguintes itens: Escova de dente, creme dental e toalha; 

01 Lancheira escolar com jogo americano para apoiar o lanche sobre a mesa; 

01 Lousa Mágica Simples com caneta; 

01 Mochila escolar grande com o nome da criança; 

01 Material dourado de madeira; 

01 Pote com alfabeto móvel; 

01 Tesoura escolar sem ponta com nome gravado; 

01 Pasta plástica com elástico (fina); 

01 Pasta catálogo para Portfólio; 

 
 
QUANTIDADE 

 
Material pedagógico que será utilizado no Colégio 

COLETIVO / ARTE 
 

01 Caixa Caixa de giz de cera (12 cores - jumbo); 

01 Unid Cola líquida branca 110ml (lavável); 

01 Caixa Massinha de modelar em bastões (12 cores); 

01 Bloco Papel para desenho (gramatura igual ou superior a 140 g/m²) tamanho A3; 

01 Caixa Tinta guache com 6 cores, 15 ml. 


