
 
 

 
 
 
 

 

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. 
Estojo da família contendo: 
 

- Conexão Família; 
- Tabela de desenvolvimento infantil; 
- Fichas brincando em casa; 
- Fichas de aprendizagem. 
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 TÍTULO: ANIMAIS INCRÍVEIS, 
CRIANÇAS FANTÁSTICAS  
 
AUTOR: SIMÃO DE MIRANDA      
 
EDITORA: MAIS AMIGOS              

2º TÍTULO: PÃO, PÃO, PÃO 
 
AUTOR: ESTÊVÃO MARQUES,  
FÊ SZTOK E MARINA PITTIER 
 
EDITORA: MELHORAMENTOS 

3º TÍTULO: DESCOBRINDO O MAR 
 
AUTOR: YANA MARULL 
 
EDITORA: MAIS ATIVOS 

4º TÍTULO: SEMENTINHA 
 
AUTOR: NARA RAGGIOTTI     
 
EDITORA: CAROCHINHA 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL – 2022 
Educação Infantil / Jardim l 



 
 

 
 
 

QUANTIDADE 

Material pedagógico que será utilizado no Colégio 

COLETIVO 

01 
Apontador para lápis jumbo; 

02 
Blocos de papel filipinho A4– cores vivas; 

01 
Bloco de papel colorido- A3; 

05 
Botões coloridos (médios); 

04 
Borrachas com capinhas; 

01 
Brinquedo pedagógico (novo ou usado); 

01 
Caixa de cola colorida; 

01 
Caixas de big lápis de cor triangular - 12 cores; (Boa qualidade); 

30 cm 
de Velcro; 

04 
Envelopes brancos A3; 

02 
Folhas de papel color set (cores sortidas); 

01 
Folha de lixa nº 80;   

01 
Folha de cartolina branca; 

02 
Folhas de papel cartão (cores sortidas); 

01 
Folha de cartolina branca; 

01 
Folha de papelão cinza- 80x104 cm; 

03 
Folhas de E.V.A liso (cores sortidas); 

01 
Folhas de E.V.A com gliter; 

04 
Lápis grafite jumbo; 

01 
Livros de história infantil (novos ou usados); 

01 
Pacotes de pena colorida; 

01 
Pacote de cédulas de dinheiro sem valor (notas de 2, 5 e 10 reais);  

01 
Pacote de letras do alfabeto plásticas  

01 
Pacote de números móveis plásticos; 

02 
Pincéis chato, nº 06 e 17; 

02 
Potes de 500g de massa de modelar (base amido); 

02 
Revistas para recorte; 

03 
Rolos de papel crepom (coloridos); 

01 
Tela para pintura 40x40; 

 
 

QUANTIDADE 

 

Material pedagógico que será utilizado pelo aluno 

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

01 
Avental – de preferência que cubra as mangas do uniforme; 

01 
Copo plástico ou garrafinha (Este material deve permanecer na mochila); 

50cm 
 Feltro; 



 
 

01 
Jogo de canetas hidrocor, ponta grossa 12 cores (jumbo) – lavável;  

01 
Kit de higiene contendo os seguintes itens: escova de dente, creme dental, toalha de rosto, lenço 

umidecido e álccol em gel (Este material deve permanecer na mochila); 

01 
Lancheira escolar com guardanapo; 

01 
Caderno de desenho (48 folhas) 

01 
Mochila escolar grande; 

01 
Pasta catálogo com 50 folhas; 

03 
Pastas plásticas ofício com elástico (transparente); 

01 
Tesoura escolar com mola amortecedora. Se a criança for canhota, comprar tesoura indicada); 

60 cm 
Tecido estampado (estampa infantil); 

01 
Troca de roupa (para emergência) e máscara protetora (Este material deve permanecer na mochila). 

 


