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LISTA DE       
 MATERIAIS 
 

 Educação Infantil 
 Jardim II 

 
 
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, que serão 
entregues ao aluno, em sala de aula, e cobrados via boleto bancário. 
 
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. 
 
Kit contínuo na mochila 
 

 1 mochila escolar grande com rodinhas (com zíper apenas na parte superior), a partir de 40 cm 

de altura (para colocar a pasta plástica ofício – lição de casa) 

 01 garrafinha (squeeze) individual, identificada - não pode ser copo 

 1 lancheira escolar / 01 toalha ou 01 guardanapo de pano para apoiar o lanche  

 1 estojo infantil, grande, com zíper e necessariamente com duas divisórias 

 Manter na mochila uma troca de roupa reserva, devidamente identificada: 01 camiseta, 01 

calça/shorts, 01 par de meia, 01 calcinha/cueca e 1 blusa de frio. 

 01 camiseta tamanho maior que a utilizada pela criança para pintura 

 
Dentro do estojo deverá conter 
 

 1 caixa de lápis com 24 cores (de preferência sextavado, que auxilia na preensão adequada) 

 3 lápis grafites 

 1 borracha 

 1 apontador 

 1 tesoura sem ponta e com nome gravado (de boa qualidade no corte) 

 1 streto (modelo tradicional) 
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Kit para entregar para a professora 
 

 01 jogo de caneta hidrocor ponta grossa -12 cores 

 01 caixa de giz de cera curtom – 15 cores 

 01 bisnaga de cola branca, 110g 

 03 bastões de cola, 40g 

 04 potes de massinha de modelar (um de cada cor), 140 g.  

 01 caixa plástica pequena (tamanho de, no máximo, 15cm X 10cm – precisa caber dentro da caixa 

maior), para guardar o material de contagem.  

 Material de contagem: 20 botões grandes, 30 palitos de sorvete, 1 fita métrica e 1 conjunto de 

cédulas de brinquedo 

 02 gibis infantis  

 04 revistas para recortar 

 01 jogo de tinta aquarela com 12 cores 

 01 caixa de cola colorida (6 cores) 

 02 potes de tinta guache 250ml - cores variadas 

 01 pincel chato (nº 18) 

 01 jogo de letras móveis que tenha aproximadamente 100 peças 

 01 caderno capa dura, espiral, meia pauta, (48 folhas), com o nome do aluno - universitário 

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

(para lição de casa), com o nome do aluno 

 02 folhas de etiquetas 6187 (80 etiquetas por folha) 

 02 folhas de etiquetas 6081 (20 etiquetas por folha) 

 01 Bloco de desenho A4 branco 140g/m² (Canson) 

 01 Bloco de desenho A3 branco 140g/m² (Canson) 

 01 Bloco de papel A4 criativo estampado 

 01 Bloco de papel A4 criativo colorido 

 01 Bloco de papel criativo colorido dobradura 4 75g - pacote com 48 folhas - romitec 

 01 Bloco de color set A3 24 folhas 120g romitec 

 03 envelopes brancos A3 

 01 pacote de sulfite branca (100 folhas) 

 01 rolinho de espuma de 4 cm 

 Meninas: 01 fita crepe 



  
 
 

 3 

2022 

 Meninos: 01 dupla face 

 01 jogo pedagógico (exceto de sílabas) 

 01 brinquedo (sugestão: pino mágico, jogo de panelinhas, kit médico, animais...) 

 
Material para uso nas aulas de Ensino Religioso e Ética 
Necessário nomear o material abaixo relacionado. 
 

 Fascículo anual Crer e Ser– Jardim II (venda exclusiva na papelaria Mackenzie) 
 
Material para uso nas aulas de Arte 
O material relacionado abaixo deverá ser entregue separadamente do material de classe e será de uso 
coletivo. 
 

 01 camiseta em tamanho maior que o usado pela criança para uso em aula de Arte 

 01 caixa de massinha de modelar soft (12 cores) 

 01 caixa de canetinhas (12 cores) 

 01 tesoura sem ponta 

 01 pacote de papel sulfite 

 01 caneta permanente preta 

 01 quadrado de tecido chita 30 X 30 

 02 m de fita de cetim (1cm de largura) 

 01 tinta guache amarela 250 ml 

 01 rolo de papel alumínio 

 Sucata (se tiver) - garrafa pet pequena, bandeja de isopor, rolinho vazio de papel higiênico, cápsulas 

de café (se tiver) 

 
Programa de Criatividade e Inovação 
Todos os itens relacionados abaixo devem estar identificados, um a um, com o nome da criança. É 
necessário que os materiais sejam colocados num saquinho plástico com etiqueta de identificação com 
nome estudante/ano, entregues no primeiro dia de aula, no espaço Maker (professora regente e Assistente 
de Tecnologia Educacional). A professora informará a data da primeira aula Criatividade e Inovação no 
espaço Maker. 
 

Os materiais serão usados coletivamente ao longo do ano. 
 

 01 rolo de fita crepe de 24mmx50m 

 05 unidades de fita adesiva colorida de 12mm x 10m (cores sortidas – escolar) 

 01 caixa de tinta guache (com 12 cores - 15 ml) 

 01 pacote com 50 hastes de chenille (Limpador de cachimbo 30cm cores sortidas) 

 01 cola bastão (40g) 
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 01 pacote de papel A4 colorido - 50 folhas 

 01 pacote de massa para modelar 150g c/6 cores soft 

 01 unidade de bloco Adesivo (76 mm x 102 mm Amarelo) 

 01 pacote com 100 unidades de palito sorvete ponta redonda 

 05 unidades de bateria de Litio (Cr 2032 3V Blister) 

 01 LED Amarelo Difuso 3 mm 

 01 LED Verde Difuso 3 mm 

 01 LED Azul Difuso 3 mm 

 01 LED Branco Difuso 3 mm 

 01 LED Vermelho Difuso 3 mm 

 01 buzzer 3V 

 
Observações 
 
Caso necessário, solicitaremos material complementar ao longo do ano. 
 


