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LISTA DE 
MATERIAIS

Educação Infantil
Jardim I

Atenção

A entrega dos materiais deverá ser feita à professora da turma, durante a 1ª reunião de 
pais, no dia 24.01.2019, separados da seguinte forma: 
Sacola 1: partes 1 e 2 desta lista, Inglês, Ensino Religioso e Livros Paradidáticos.
Sacola 2: somente itens pedidos no tópico Artes.

Todos os itens devem estar identificados com o nome da criança (exceto itens de artes). 

Traga exatamente a quantidade indicada, para que não haja excesso ou falta e selecio-
ne materiais de boa qualidade para favorecer o manuseio pela criança. 

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

Manter na mochila uma troca de roupa reserva, devidamente identificada: 01 camiseta, 
01 calça/shorts, 01 par de meia, 01 calcinha/cueca, 01 blusa de frio.

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 (enviados no 1º e 2º semestre).
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Educação Infantil
Jardim I Parte 1
01 mochila escolar com rodinhas (tipo mochilete, evitar malas)
01 lancheira escolar / 01 toalha ou 01 guardanapo PEQUENO de pano 
(para apoiar o lanche)
01 avental plástico MANGA LONGA (com abertura nas costas) 
01 pasta catálogo, capa dura, com 50 folhas plásticas – cor azul-marinho
01 bisnaga de cola branca, 110g
03 bastões de cola, 40g
02 blocos de canson A3
02 blocos 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 estojo aquarela (12 cores)
01 caixa de giz Super soft, 6 unidades
01 jogo de canetas hidrocor, ponta grossa,– 24 cores
01 lápis grafite, padrão jumbo triangular e 1 stetro
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Educação Infantil
Jardim I Parte 2
Não é necessário nomear os itens relacionados abaixo.

02 revistas com muitas figuras
01 rolo de durex colorido
01 pacote pequeno de penas
01 rolo de espuma
01 martelinho de espuma
01 caixa de cola colorida
01 pacote de 50 folhas de sulfite simples
06 folhas de papel collor set tamanho A3 – vermelha, azul, amarela, verde, laranja, roxa 
(cores vivas) * 01 folha de cada cor
04 folhas de papel laminado tamanho A4 – cores variadas e vivas
01 pacote de papéis criativos com estampas variadas (meninas)
01 pacote de papéis criativos para dobradura (meninos)
01 rolo de fita crepe larga - 48mm x 50m
02 folhas de EVA com glitter (à escolha)
04 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
02 lixas finas
06 botões – tamanhos grandes e cores variadas
01 rolo de lã
01 caixa de lápis carvão
02 potes de glitter (à escolha)
01 caixa de lenço de papel
01 pote de tinta de cada cor (branca, preta, amarela, vermelha, azul)
01 jogo de montar, à escolha:
– meninas: um jogo de linguagem (com letras)
– meninos: um jogo de matemática
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Educação Infantil
Jardim I

Arte

Inglês

Ensino Religioso e Ética

01 camiseta em tamanho maior que o usado pela criança para uso em aula 
01 pacote de papéis eco cores/textura visual com estampas variadas (7cores)
03 folhas de EVA nas cores: verde, laranja e roxa
02 folhas de  papel colorset preta
01 potinho de massa de modelar soft de 140 ou 150g
01 lixa grossa
01 caneta permanente preta
01 caixa de giz de cera multicultural 12 cores
01 rolo de fita dupla face - 24x30 (3m)
02 rolinhos de durex colorido (cores variadas)
02 unidades de cola Crystal relevo (cores variadas)
01 pacotinho de penas coloridas
01 caixa de Filtro descartável de café 103 com 30 unidades
– Botões grandes de cores variadas
– Sucata: garrafa pet pequena, bandeja de isopor, rolinho vazio de papel higiênico, 
cápsulas de café (se tiver)

01 caderno de desenho tamanho A3, 20 folhas (Canson brancas), sem seda.

01 Fascículo anual Crer e Ser – Jardim I (venda exclusiva na papelaria Mackenzie).
01 cola bastão, 40g
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Dias de Sol  
Texto e imagem de Renato 
Moriconi Editora Jujuba

Cada Bicho tem seu Canto
Laís de Almeida Cardoso 
Editora Volta e Meia 

Livros Paradidáticos – Projeto de Leitura


