
 
 

 
 
 
 

 

LIVROS DIDÁTICOS A SEREM ADQUIRIDOS NO COLÉGIO (SME) 

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 Craftbox; 
- Caderno STEAM; 
- Caderno de Pensamento Computacional; 
- Papercrafts; 
- 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: O caso da caçarola amarela                                                                              
 
Autora: Ana Neila Torquato                                   
                                                      
Editora: Elementar 
 

 2º TÍTULO: Mãos de vento e olhos  
De dentro 
                                                                                                                                                 
Autor:  Lô Galasso 
 
Editora:  Scipione 
 

3º TÍTULO:  O menino de muitas caras 
 
Autor:  Jonas Ribeiro 

 
Editora:  Editora do Brasil 
 

4º TÍTULO:  A bicicleta voadora    
 
Autor: Jonas Ribeiro 
 
Editora: Elementar 
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QUANTIDADE 

 
Material pedagógico que será utilizado no Colégio 

COLETIVO 

02 Borrachas;  

01 Caixas de lápis de cor (24 cores); 

06 Envelopes pardo A4; 

01 Gibi novo ou em bom estado de conservação; 

05 Lápis de escrever; 

01 Pacote de papel canson A4; 

07 Pasta unha (para colocar provas); 

01 Tubo de cola líquida branca (110 g); 

01 Unid. E.V.A (branco, preto ou bege (pele));  

01 Unid. E.V.A (com estampa ou com gliter); 
 
 
 

QUANTIDADE 

Material pedagógico que será utilizado pelo aluno 

INDIVIDUAL 
Todos os itens relacionados abaixo devem estar identificados com o nome da criança e de preferência  digitado com fonte 

“arial MAIÚSCULA”. 

02 Cadernos grande capa dura (46 fls); 

01 Caderno capa dura (96 fls) para aula de Inglês; 

01 Caderno com pauta musical capa dura GRANDE; 

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

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

01 Régua de 15 cm; 

01 Squeeze copo ou garrafinha; 

01 Tesoura sem ponta;  
 

 
QUANTIDADE 

 
Material pedagógico que será utilizado no Colégio 

COLETIVO / ARTE 

01 Und. Cola líquida branca 110ml (lavável); 

01 Jogo Canetinhas hidrográficas laváveis (12 cores); 

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

01 Unid. Papel Color set cor preta; 

01 Caixa Tinta guache com 6 cores,15 ml. 


