LISTA DE
MATERIAIS

2021

Ensino Fundamental I
1º Ano
 Manter na mochila uma troca de roupa reserva, devidamente identificada, de preferência com
caneta de tecido.
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 - Kit contínuo na mochila:
Todos os itens abaixo devem estar identificados, um a um, com o nome e série da criança e deverá ser
reposto de acordo com a necessidade.
 01 mochila escolar com rodinhas – tamanho grande
 01 garrafinha (squeeze) individual, identificada - não pode ser copo
 01 lancheira com toalha ou 01 guardanapo grande de pano para apoiar o lanche
 01 estojo escolar com 3 divisórias
 01 caixa de lápis de 24 cores (de preferência sextavado, que auxilia a preensão correta – não
serve o aquarelável) - Manter no estojo
 02 lápis grafite nº 2 (não serve o HB) – Manter no estojo
 01 borracha – Manter no estojo
 01 apontador com depósito - Manter no estojo
 01 jogo de canetinha hidrocor, ponta fina, com 12 cores - Manter no estojo
 01 bastão de cola, 40g - Manter no estojo
 01 tesoura sem ponta com o nome gravado - Manter no estojo
 01 régua de 20cm - Manter no estojo
 01 pasta plástica com abas e elástico, lombo alto, sem logotipo, de qualquer cor - Manter na
mochila
 01 caderno capa dura (sem estampa), A4 de brochura – 50 folhas - Manter na mochila
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 01 capa transparente para o caderno brochura
 01 pacote de lenço de papel (repor conforme necessidade) - Manter na mochila
 01 revista de passatempo infantil
Kit para uso periódico em sala, conforme solicitação da professora:
 01 pacote de cartolina branca A4 (30 folhas)
 01 revista para recortar, com imagens adequadas à faixa etária
 15 sacos plásticos com furos
 01 pacote com 36 folhas de papel textura visual ECOPAPEL A4
 01 bloco de papel Canson A3
 01 bloco de papel Canson A4
Kit para entrega à professora – em sacola identificada:
 03 folhas com 30 etiquetas - tamanho: 25,4 x 66,7mm
 02 folhas com 80 etiquetas – tamanho: 44,45 x 12,70mm
 03 envelopes brancos A4
 01 bloco de papel Canson A3
 02 pacotes de sulfite branco – 100 folhas
 01 pasta catálogo A4 com 25 envelopes
Kit para entrega à professora dentro de uma caixa de plástico*, identificada, com aproximadamente
35x20x15 cm:
 01 Material Dourado Individual (62 peças), em madeira
 04 Potes de massinha de modelar (150g – cores variadas)
 01 bloco de papel Canson A4
 10 folhas de papel color plus 120g, tamanho A4 – cores variadas
 01 pacote de palitos para sorvete com 50 unidades
*esta caixa será de uso individual do aluno e será higienizada pela professora sempre que utilizada.
Inglês
 01 pasta catálogo A4 com 25 envelopes
Ensino Religioso e Ética
 01 Fascículo anual Crer e Ser – 1º ano (venda exclusiva na papelaria Mackenzie).
2

