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Esta é a lista do material escolar para o ano letivo de 2018. Por favor, traga 
exatamente a quantidade indicada, para que não haja excesso ou falta. Selecione 
materiais de boa qualidade para favorecer o manuseio pela criança. As sacolas com os 
materiais deverão vir completas, grampeadas e nomeadas na parte externa, para 
posterior conferência. 
 

ATENÇÃO: os materiais e os livros solicitados nesta lista poderão ser adquiridos 
na Livraria Mackenzie ou em qualquer livraria à sua escolha, exceto os livros do Sistema 
Mackenzie de Ensino e o Lego Zoom, que serão entregues ao aluno, em sala de aula, e 
cobrados via boleto bancário. 
 
Parte 1: todos os itens abaixo relacionados devem estar identificados com o nome da 

criança.        
□ 2 cadernos grandes, brochura, de capa dura, com margem e 100 folhas – 1 

verde e 1 azul  

□ 2 capas plásticas transparentes para caderno brochura universitário tamanho: 

29,5 cm x 21,5 cm (opcional)  

□ 1 bloco pautado de 18 x 26cm  

□ 1 pasta com elástico polionda transparente 

□ Material Dourado de madeira  

□ 3 pastas unha  

□ 200 folhas de papel sulfite A4 

□ 1 folha de etiquetas 60 x 80 Pimaco (folha com 30 unidades) 

□ 1 pacote com 36 folhas; 180 g/m²; textura visual, com 6 cores e com 3 

estampas. 

□ 3 sacos plásticos de 4 furos 

□ 1 caneta marca-texto amarela 

□ 1 pacote de cédulas de dinheiro de brinquedo 

□ 1 revista para recorte 

□ 1 caixa de lenço de papel  

□ 1 gibi 

□ Dicionário da Língua Portuguesa: Michaelis, Dicionário escolar da Língua 

Portuguesa, Ed. Melhoramentos ou Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 

Ed. Objetiva 
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Parte 2: o material de uso diário deverá ser trazido desde o primeiro dia de 

aula e reposto sempre que necessário. Esse material deverá ser identificado 

com o nome da criança. 

 

□ 5 lápis pretos, nº 2 

□ 1 régua de 15cm 

□ 1 apontador com depósito 

□ 1 tesoura sem ponta 

□ 3 tubos de cola bastão, 20g 

□ 1 borracha macia (branca) 

□ 1 caixa de lápis de cor (24 cores) 

□ 1 squeeze 

 

Ensino Religioso: nomear e encapar o material relacionado abaixo. Ele deverá ser 

entregue separadamente do material de classe, no primeiro dia de aula de Ensino 

Religioso, à professora específica. 

 
□ Livro do aluno de Ensino Religioso e Ética da ANEP (Pode ser adquirido na 

papelaria do colégio.) 
 

Artes: o material abaixo relacionado deverá ser entregue separadamente do material 

de classe, no primeiro dia de aula de Artes, à professora específica. 

  
□ 1 camiseta infantil branca manga longa, em tamanho maior que o número usado 

pela criança (sugestão: duas medidas acima e usada), para uso em aula de Artes 

□ 3 meadas de lã para tapeçaria, nestas cores: azul-claro, azul médio, azul-escuro 

(5 metros) 

□ 4 potes de tinta para artesanato, 37ml, nestas cores: azul-claro, azul médio, 

azul-escuro e marrom 

□ 1 estojo de caneta hidrocor, ponta grossa, 12 cores 

□ 1 apontador 

□ 1 bloco de papel vegetal A4 

□ 1 caneta para retroprojetor preta, 2mm 
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□ 2 folhas pretas de color set A2 

□ 1 tubo de cola líquida branca 110g 

□ 1 tubo de cola bastão 40g 

□ 1 borracha para desenho branca 

□ 1 lixa fina (360) 

□ 1 lixa grossa (60) 

□ 3 metros de fita de cetim (cores variadas) 

□ 1 bloco de canson A4 

□ 3 metros de fita de cetim (cores variadas) 

□ 1 pincel chato, cabo curto, nº 16 

□ 1 bloco de canson A3 

□ 2 folhas de papel Paraná A2, 1mm 

□ 2 folhas para scrapbook Kraft 180g\m2; 30,5x31,5cm; com estampa de jornal 

(para presente do Dia dos Pais) 

□ 2 metros de sisal 

□ 1 caixa de giz pastel oleoso 

□ 2 lápis grafite, 3B 

□ 2 refis grossos de cola quente 

□ Sucata: botões, 1 garrafa pet e bandejas de isopor 

 

Inglês: o material abaixo relacionado deverá ser entregue separadamente do material 

de classe, no primeiro dia de aula de Inglês, à professora específica.  

 

□ 1 caderno de desenho A4, com 50 folhas brancas, sem seda, capa dura 

(Recomendamos a utilização do caderno do ano anterior, caso esteja em 

bom estado de conservação.) 

□ 1 pasta com elástico polionda vermelha 

 

Música: o material abaixo relacionado deverá ser entregue separadamente do material 

de classe, no primeiro dia de aula de Música, ao professor específico.  

 

□ 1 flauta doce soprano barroca  
□ 1 pasta catálogo com 10 folhas plásticas A4 
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Livros didáticos: serão entregues diretamente ao aluno, em sala de aula, e cobrados 
via boleto bancário.    

 

□ Fascículos semestrais do Sistema Mackenzie de Ensino (Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Geografia e Ciências) 

□ Fascículo anual de Inglês do Sistema Mackenzie de Ensino 

□ Pranchas de Artes do Sistema Mackenzie de Ensino 

□ Fascículos Lego Zoom 

 
Livros paradidáticos 
 

□ 1º Título: O que não viu Chapeuzinho Vermelho 
Autor e ilustrador: Mar Ferrero 

Tradução: Geruza Zelnys 
Editora: MOV palavras 

 

□ 2º Título: Fábulas de Esopo 
Tradução: Silvana Cobucci Leite 

Ilustrador: Fúlvio Testa 
Editora: Martins Fontes – 2011 

 

□ 3º Título: Tem uma história nas cartas da Marisa 
Autor: Monica Stahel 

Editora: Formato  

 

Observação  
 

□ A agenda escolar será entregue ao aluno na 1ª semana de aula.  
 


