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 Esta é a lista do material escolar anual que cada criança deverá ter. 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. A 
entrega deles deverá ser feita à professora, durante a 1ª reunião de pais. 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, um a um, com 
o nome da criança. 

 
 

□ 01 mochila escolar com rodinhas (tipo mochilete, evitar malas)   
□ 01 lancheira escolar / 01 toalha ou 01 guardanapo grande de pano (para 

apoiar o lanche)   
□ 01 avental plástico para aula de arte   
□ 01 pasta catálogo, capa dura, com 50 folhas plásticas – cor azul-marinho  

 
□ 01 bisnaga de cola branca, 110g 

 
□ 03 bastões de cola, 40g  
□ 01 bloco de canson A3  
□ 01 bloco de canson A4 

 
□ 03 envelopes brancos A3 

 
□ 01 tesoura escolar com mola   
□ 01 caixa de lápis de ECOLAPIS de cor, padrão Jumbo, 12 cores com apontador   
□ 01 caixa de ECOGIZ de cera bicolor, 6 unidades – 12 cores  

  
□ 01 jogo de canetas hidrocor, ponta grossa, padrão jumbo – 12 cores  

 
□ 01 lápis grafite, padrão jumbo triangular 
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Parte 2: não é necessário nomear os itens relacionados abaixo. 

 
□ 02 revistas com muitas figuras 
□ 3 rolos de durex colorido 

□ 1 pacote pequeno de penas 
□ 1 pacote de palito de sorvete colorido 

 
□ 01 pincel escolar, chato, nº 18  
□ 01 brocha  
□ 01 caixa de cola colorida 

 
□ 01 estojo aquarela (12 cores)   
□ 01 pacote de 50 folhas de sulfite simples  
□ 06 folhas de papel collor set tamanho A3 – vermelha, azul, amarela, verde, 

laranja, roxa (cores vivas)  
□ 04 folhas de papel laminado tamanho A4 – cores variadas e vivas   
□ 01 pacote de papéis criativos com estampas variadas 

 
□ 01 rolo de fita crepe larga   
□ 03 folhas de etiquetas 6187 (80 etiquetas por folha)  
□ 02 folhas de etiquetas 6181 (20 etiquetas por folha)  
□ 01 pote (de cada cor) de massinha de modelar, 140 g, nestas cores: amarela, 

vermelha, azul e verde  
□ 01 lixa grossa  
□ 01 lixa fina 

 
□ 12 botões – tamanhos e cores variadas 

 
□ 01 caixa de lenço de papel  
□ 01 pacote de olhos móveis (médios ou grandes)    
□ 02 folhas de papel crepom em cores diferentes (fortes e vivas)   
□ 01 jogo de montar, à escolha:  

 

 meninas: um jogo de linguagem (com letras) 
 meninos: um jogo de matemática 
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Ensino Religioso e Ética: nomear o material relacionado abaixo. Ele deverá ser 

entregue separadamente do material de classe, no primeiro dia de aula de Ensino 
Religioso e Ética, à professora específica. 

   
□ 01 cola bastão, 40g  
□ Fascículo Crer e Ser, de Ética e Ensino Religioso (venda exclusiva na papelaria 

Mackenzie)  

 

Artes: o material relacionado abaixo deverá ser entregue separadamente do material 
de classe, no primeiro dia de aula Artes, ao professor específico. 

    
□ 01 bloco de canson A3 

 
□ 01 pacote de papéis criativos com estampas variadas (36 cores)  
□ 01 tubo de cola líquida, 110g 
□ 02 lápis grafites 3B 

 
□ 02 borrachas brancas  
□ 01 cola bastão, 40g 
□ Tinta guache 250ml nestas cores: vermelha, azul e amarela  
□ 01 lixa fina  
□ 01 tela de pintura 30 X 40cm 

 
□ 01 rolo de barbante de 30m 

 
□ 01 caixa de cotonete  
□ Sucatas: revistas, gibis, recipiente de Yakult, retalhos, botões  
□ 01 estojo de canetinha hidrocor 

□ 01 pacote de sulfite (100 folhas) 
□ 01 caneca de porcelana branca (para o Dia das Mães) 

□ 01 avental liso, estilo cozinheiro (para o Dia dos Pais) 
□ Tinta para tecido, 37ml, metálica (05 cores variadas) 

 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

Lista de materiais 2018 
 

Educação Infantil  

Jardim I 
 

 

Livros didáticos: serão entregues diretamente ao aluno, em sala de aula, e cobrados 

via boleto bancário.  
 

□ Fascículos trimestrais do Sistema Mackenzie de Ensino 
 

□ Fascículo anual de Inglês do Sistema Mackenzie de Ensino 
 

□ Fascículos semestrais do Projeto de Tecnologia Educacional Lego Zoom 

 

Livros paradidáticos: projeto de leitura  
 
 
 
   1º Título 
 
   Dia de Sol 
 
   Texto e imagem de Renato Moriconi 

   Editora Jujuba 
    
 
 
 
 
     2º Título 
 

Cada bicho tem seu canto 
 
Laís de Almeida Cardoso 

Editora Volta e Meia  
 
 
 
 
 
 
Observação  
 
□ Manter na mochila uma troca de roupa reserva, devidamente identificada: 

camiseta, calça/short, 01 pares de meias, 01 calcinha/cueca e 01 chinelo.  
□ A agenda escolar será entregue ao aluno no 1º dia de aula.  


