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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 relacionados abaixo devem estar identificados com o nome da 

criança (de preferência, digitado com fonte Arial maiúscula 14) para facilitar a leitura, 

visando o processo de alfabetização. 

 

 
□ 01 mochila escolar grande com rodinhas, a partir de 40 cm de altura 
□ 01 lancheira escolar / 01 toalha ou 01 guardanapo de pano para apoiar o lanche 
□ 01 camiseta de adulto para uso nas aulas de Artes (Não enviar avental.) 
□ 01 estojo infantil, grande, com zíper e necessariamente com duas divisórias, 

contendo: 01 caixa de lápis de 24 cores (de preferência sextavado, que auxilia 

na preensão adequada); 02 lápis grafite com esferas antideslizantes; 01 

borracha e 01 apontador pequeno com depósito. 
□ 01 tesoura sem ponta e com nome gravado (de boa qualidade no corte) 

   
□ 01 pasta plástica ofício lombo, 2cm, com elástico, que caiba na mochila do aluno, 

de qualquer cor (para colocar lição de casa) 
□ 01 caderno capa dura, brochura, tamanho universitário, capa lisa, sem estampa 

(48 páginas) 
□ 04 folhas de etiquetas 6187 (80 etiquetas por folha) 
□ 03 folhas de etiquetas 6182 (14 etiquetas por folha) 
□ 01 jogo de caneta hidrocor ponta grossa -12 cores 
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□ 01 jogo de caneta hidrocor ponta fina - 12 cores 

 

 
□ 01 caixa de ECOGIZ de cera bicolor, 6 unidades – 12 cores 
□ 01 bisnaga de cola branca, 110 g 
□ 05 bastões de cola, 40g 
□ 03 envelopes brancos A3 
□ 02 blocos de canson A3 
□ 03 blocos de canson A4 
□ 01 bloco de papel vegetal 
□ 01 pacote de sulfite (100 folhas) 
□ 15 plásticos A4 
□ 02 fotos 3x4 
□ 01 caixa plástica pequena (tamanho aproximado de 15cm X 10cm), à sua 

escolha, para guardar o material de contagem (50 botões de cores e tamanhos 

variados, 100 palitos de sorvete, 1 fita métrica, 1 conjunto de cédulas de 

brinquedo) 

 

 

Parte 2: não é necessário nomear os itens abaixo relacionados 

 

 

 
□ 03 potes de massinha de modelar 140g (cores variadas) 
□ 01 lixa fina 
□ 16 folhas de papel color 7 A3 (cores vivas), sendo 02 pretas; 02 verdes; 02 

azuis; 02 vermelhas; 02 laranja; 02 amarelas; 02 marrons e 02 pink 
□ 16 folhas de papel color 7 A4 (cores vivas), sendo 02 pretas; 02 verdes; 02 

azuis; 02 vermelhas; 02 laranja; 02 amarelas; 02 marrons e 02 pink 
□ 01 pacote com 36 folhas de papel textura visual ECOCORES A4 
□ 02 revistas para recortar 
□ 05 gibis infantis para a biblioteca de sala 
□ 03 rolos de fita crepe, sendo 2 largas e 1 fina 
□ 1 jogo de tinta aquarela com 12 cores 
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Ensino Religioso e Ética: nomear o material abaixo relacionado. Ele deverá ser 

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

Religioso e Ética, à professora específica. 

 

 
 

□ 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 tela para pintura 30 X 40cm 

□ 01 caixa de massinha de modelar 

□ Tinta guache de 250ml nas seguintes cores: laranja, verde e roxa 

□ 01 bloco de canson A3 

□ 01 tubo de cola líquida, 110g 

□ 01 bloco de Ecopapel – 21 cores 

□ 01 bloco de papel vegetal A4 

□ 01 quadrado de chita 30 X 30 

□ 01 cola bastão, 40g 

□ 02 lápis grafite 3B 

□ 01 borracha branca 
□ 01 avental liso, estilo cozinheiro (para o Dia dos Pais) 

□ Tinta para tecido, 37ml, metálica (05 cores variadas) 
□ 01 caneca de louça branca (para o Dia das Mães) 

□ 01 CD usado 

□ Sucatas: revistas, gibis, botões e retalhos 
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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 

 

Livro Paradidático: projetos de leitura 

 

 

   1º Título 

   A Cor de Coraline 

    Alexandre Rampazo 

    Editora Rocco 

 

 

   2ºTítulo 

   Um, dois, três, ops! 

   Autor: Michael Coleman e Gwyneth Williamson 

    Editora: Ciranda Cultural 

     
 

Observações 

 
□ Manter na mochila uma troca de roupa reserva, devidamente identificada. 
□ A agenda escolar será entregue ao aluno no 1º dia de aula. 

 

 

 


