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Português 
 

 Crescer em sabedoria – Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Mackenzie. (Sistema Mackenzie de 
Ensino) 

 

 01 caderno de 100 folhas (espiral universitário) 

 Pasta catálogo com 50 plásticos  

 01 cola bastão – 40 gramas 

 01 marca-texto 

 Folha de redação - Será disponibilizada no Portal do Colégio Mackenzie (em Circulares) e será 
utilizada, ao longo do ano letivo, conforme a solicitação da professora. 

 

 Livros Paradidáticos – 1ª Etapa 

 *SHAKESPEARE, William. CARRASCO, Walcyr (adaptação). A Megera Domada. Ed. Moderna.  

 *Para Gostar de Ler – Crônicas (Volume 1). Ed. Ática. 

 

 Bibliografia de Apoio: 

 Gramática – Sugerimos qualquer uma das mencionadas abaixo. (Somente para estudo e pesquisa) 

 *CEREJA, William Roberto. Gramática - Texto, Reflexão e Uso. São Paulo: Saraiva, 4ª Edição.  

 *TERRA, Ernani. Gramática de hoje / Ernani & Nicola. São Paulo: Scipione, 8ª Edição.  

 *MESQUITA, Roberto Melo e MARTOS, Cloder Rivas. Gramática Pedagógica. São Paulo: Saraiva, 

30ª Edição. 

 *BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. São Paulo: Nova Fronteira, 2ª 
Edição. 
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 Minidicionário – Sugerimos qualquer um dos mencionados abaixo. 

 *HOUAISS, Antônio. Dicionário da Língua Portuguesa – Míni. Rio de Janeiro: Ed. Objetiva. 

 *Dicionário Escolar da Língua Portuguesa Michaelis. São Paulo: Ed. Melhoramentos.  

 *Minidicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Ed. Melhoramentos.   

 *BECHARA, Evanildo. Minidicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Ed. Nova Fronteira. 

 

 Serão enviados posteriormente uma lista de alguns sites confiáveis para consulta e pesquisa. 
 

Matemática 
 

 Crescer em sabedoria – Matemática. São Paulo: Editora Mackenzie. (Sistema Mackenzie de 
Ensino)  

 

 01 Caderno de 100 folhas (espiral universitário)  

 01 Pasta catálogo com 50 plásticos  

 01 borracha macia  

 Lápis e/ou lapiseira  

 01 marca texto 

 Canetas   

 01 régua de 15 cm  

 01 compasso 

 

História 
 

 Crescer em sabedoria – História. São Paulo: Editora Mackenzie. (Sistema Mackenzie de Ensino)  
 

 Caderno de 50 folhas (espiral universitário)  

 10 folhas de papel vegetal 

 1 bloco de Creative Colors ou bloco criativo com 32 folhas 

 1 caneta hidrográfica preta ponta fina 

 

Geografia 
 

 Crescer em sabedoria – Geografia. São Paulo: Editora Mackenzie. (Sistema Mackenzie de Ensino) 
 

 SIMIELLI, Maria Helena. Atlas Geográfico Escolar. Ed. Ática. (Também será utilizado no 9º ano.) 

 01 Caderno de 50 folhas (brochura universitário) 
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Ciências 
 

 Crescer em sabedoria – Ciências. São Paulo: Editora Mackenzie. (Sistema Mackenzie de Ensino) 
 

 01 caderno de 50 folhas (espiral universitário) 

 01 avental branco de mangas longas 
 

Arte 
 

 Crescer em sabedoria – Arte. São Paulo: Editora Mackenzie. (Sistema Mackenzie de Ensino) 
 

 Os materiais listados abaixo devem ser entregues, no primeiro dia de aula, no ateliê.  
 Eles serão usados coletivamente ao longo do ano. 
 

 01 bloco de Canson A4 

 01 rolo de fita crepe 

 03 folhas de papel color set preto 

 03 folhas de transparência A4 

 03 folhas de papel triplex A2 

 01 cola líquida – 100 gramas 

 50 cm de algodão cru 

 01 tinta nanquim prateada 

 01 pincel, cabo longo, achatado, nº 20 

 01 pincel, cabo longo, achatado, nº 12 

 01 tinta para artesanato azul-celeste 

 01 tinta para artesanato azul-ultramar 

 01 tinta para artesanato azul-petróleo 

 01 tinta para artesanato roxo 

 02 canetas pretas permanentes – ponta fina – 0,4 

 01 régua 30 cm 

 01 tesoura de excelente corte 

 03 lápis 3B 

 01 borracha para ficar no ateliê 

 01 apontador 

 03 folhas de papel paraná 

 01 caixa de lápis de cor aquarelável (24 cores) 

 

 Observação: Sugere-se o uso de um camisetão durante as aulas, para proteger o uniforme. 
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Inglês 
 

 01 Caderno de 50 folhas (brochura universitário)  
 

 Observação: Os livros dessa disciplina só devem ser comprados depois de o(a) aluno(a) saber que 
nível cursará. Esse diagnóstico será feito ao longo da primeira quinzena de aula.  
 

Espanhol 
 

 Crescer em sabedoria – Espanhol. São Paulo: Editora Mackenzie. (Sistema Mackenzie de Ensino) 
 

 01 caderno universitário de 50 folhas 
 

Ensino Religioso e Ética 
 

 01 caderno de 50 folhas (brochura universitário) 
 

Observações: 
 

 A lista dos livros paradidáticos que serão adotados na 2ª e 3ª etapas será divulgada ao longo do 
ano. 

 

 Os materiais solicitados nesta lista poderão ser adquiridos na Livraria Mackenzie ou em qualquer 
livraria à sua escolha, exceto os livros do Sistema Mackenzie de Ensino, que serão entregues ao 
aluno, em sala de aula, e cobrados por boleto bancário. 

 
 
 
 
 
 


