LISTA DE
MATERIAIS

2021

Ensino Fundamental I
5º Ano
Senhores pais e/ou responsáveis,
Segue abaixo a lista de material do próximo ano letivo.
Os materiais e os livros solicitados nesta lista poderão ser adquiridos na Livraria Mackenzie ou em qualquer
livraria à sua escolha.
Todos os itens abaixo relacionados devem estar identificados com o nome da criança. O material de uso
diário deverá ser trazido no primeiro dia de aula, na mochila da criança, e reposto sempre que necessário.
A professora guardará alguns itens no armário.
 02 cadernos grandes brochura, capa dura, com 100 folhas
 01 caderno grande brochura, capa dura, com 50 folhas
 02 folhas com 30 etiquetas, tamanho 25,4 x 66,7mm (não identificar – uso coletivo)
 01 pasta catálogo com 30 plásticos
 01 Agenda Escolar (tamanho aproximado 18 cm x 12 cm) – adquirir na papelaria de sua preferência
 01 transferidor
 01 compasso
 01 apontador com depósito
 01 borracha macia
 01 caixa de lápis de cor (24 cores)
 03 canetas esferográficas (2 azuis e 1 vermelha)
 03 lápis pretos, nº 2
 01 régua de 20 cm
 01 tesoura sem ponta
 02 tubos de cola bastão, 40g
 02 canetas marca-texto
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 01 corretivo (fita)
 01 pasta com elástico, ofício, sem lombo (fina), 25 mm, transparente fina
 01 squeeze
 Dicionário da Língua Portuguesa: Michaelis, Dicionário escolar da Língua Portuguesa, Ed.
Melhoramentos ou Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Ed. Objetiva

Michaelis
Dicionário Escolar
da Língua
Portuguesa

- ou -

Houaiss
Ed. Melhoramentos
ou Minidicionário
Houaiss da Língua
Portuguesa
Ed. Objetiva

Livro Paradidático da 1ª Etapa

“O Pequeno Príncipe”
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. O pequeno príncipe. Rio
de Janeiro: HarperCollins Brasil, 2018.

Livros Didáticos

Serão entregues diretamente ao aluno, em sala de aula, e cobrados via boleto bancário no 1º e 2º semestre.
 Fascículos semestrais do Sistema Mackenzie de Ensino (Língua Portuguesa, Matemática, História,
Geografia e Ciências)
 Fascículo anual de Inglês do Sistema Mackenzie de Ensino
 Pranchas de Arte do Sistema Mackenzie de Ensino
 Fascículos Lego Zoom

Inglês

Não traga esse material no primeiro dia de aula. Aguarde instruções após o início das aulas, pois os alunos
irão entregá-lo diretamente para a professora de Inglês quando ela solicitar.
 01 caderno grande brochura, com margem, capa dura vermelha e 50 folhas, identificado com o
nome do aluno e série.
 01 pasta com elástico polionda vermelha, identificada com o nome do aluno e série.
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Música
Não traga esse no primeiro dia de aula. Aguarde instruções após o início das aulas, pois os alunos irão
entregá-lo diretamente para o professor de Música quando ele solicitar. (Sugerimos a utilização da flauta e
da pasta do ano anterior, caso estejam em bom estado de conservação)

 01 flauta doce soprano barroca
 01 pasta catálogo com 10 folhas plásticas A4

Ensino Religioso e Ética

Não traga esse material no primeiro dia de aula. Aguarde instruções após o início das aulas, pois os alunos
irão entregá-lo diretamente para a professora de Ensino Religioso quando ela solicitar.
 Livro do aluno de Ensino Religioso e Ética da ANEP 5º ano - pode ser adquirido na papelaria do
colégio.

Observações:
 Os livros paradidáticos da 2ª e 3ª etapa serão solicitados posteriormente.
 Caso necessário, solicitaremos material complementar ao longo do ano.
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