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LISTA DE       
 MATERIAIS 
 

 Ensino Médio 
 1ª Série 

 

Química 
 

 Material do SME (Sistema Mackenzie de Ensino)   

 Material de Apoio: Caderno com 100 folhas ou fichário 

 

Biologia 
 

 Material do SME (Sistema Mackenzie de Ensino)   

 Material de Apoio: Caderno com 100 folhas ou fichário; uma pasta com elástico para guardar 

relatórios e atividades extras. 

 

Geografia 
 

 Material do SME (Sistema Mackenzie de Ensino)   

 Material de Apoio: Caderno com 100 folhas ou fichário e régua de 20 ou 30 cm. 

 

Física 
 

 Material do SME (Sistema Mackenzie de Ensino) 

 Material de Apoio: 02 cadernos com 100 folhas; 05 folhas de papel milimetrado; régua de 20 ou 

30 cm; 01 caderno de papel quadriculado (0,8 cm x 0,8 cm); compasso; cola bastão, corretivo líquido 

ou em fita, canetas coloridas, caneta marca-texto e tesoura escolar. 

 

Inglês 
 
Atenção 
Oferecemos três níveis no curso de Inglês e, por isso, a indicação do livro didático estará disponível no 
Moodle após a realização da prova de nivelamento, em fevereiro. 
 

 Material de Apoio: Caderno com 100 folhas ou fichário 
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Matemática 
 

 Material do SME (Sistema Mackenzie de Ensino)  

 Material de Apoio: Caderno com 200 folhas ou fichário; 10 folhas de papel quadriculado ou 

milimetrado e régua de 15 cm. 

 

Língua Portuguesa 
 

 Material do SME (Sistema Mackenzie de Ensino)  

 Material de Apoio: Caderno com 100 folhas ou fichário; caneta marca-texto; pasta catálogo com 

50 plásticos (para arquivarmos provas e redações); folhas de redação - serão disponibilizadas no 

Moodle. 

 

História 
 

 Material do SME (Sistema Mackenzie de Ensino)  

 Material de Apoio: Caderno com 100 folhas ou fichário 

 

TRILHAS DE APROFUNDAMENTO 
 
No mês de fevereiro os alunos escolherão seu itinerário formativo e, por consequência, suas trilhas de 
aprofundamento. Sendo assim, após esse processo, serão divulgadas as listas de materiais referentes a 
cada uma das trilhas.  
 

STEAM | Eletiva Orientada 
 
 Os materiais listados abaixo devem ser colocados em um saquinho plástico, com etiqueta de 
identificação com o nome estudante/ano, entregues no primeiro dia de aula, no espaço STEAM (professor 
de STEAM e Designer Educacional). 
 Os materiais serão usados coletivamente ao longo do ano. 
 

 1 UN Paquimetro universal 

 1 PT 4 UN - Pilha Alcalina Pequena AA Duracell 

 2 UN Fita crepe 48mmx50m. 101LA 

 2 PT Bloco Adesivo ost-it® - 76 mm x 102 mm Amarelo - 100 folhas 3M PT 1 UN 

 2 PT Bateria De Litio Cr 2032 3V Blister 5 unidades 

 10 Led alto brilho 5mm - branco 

 10 Led difuso 5mm - vermelho 

 10 Led difuso 5mm - azul 
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 10 Led difuso 5mm - verde 

 2 Bateria alcalina 9V 80673800 Duracell BT 1 UN 

 1 Soquete Bateria 9v 

 1 Pilha AA alcalina Duracell pacote com 16 

 2 PT Refil de cola quente dimensões 11x300mm 500g 

 1 Suporte para 2 pilhas AA sem chave liga/desliga 

 1 Motor dc com caixa de redução com roda 

 1 cola instantanea 

 10 Saco plástico PP A4 4 furos 0,10mm 

 2 PT caneta hidrografica pilot color c/12 

 
 Observação: Caso necessário, solicitaremos material complementar ao longo do ano. 
 

Atenção 
 

 A LISTA DE LIVROS PARADIDÁTICOS SERÁ DISPONIBILIZADA NO PORTAL DO COLÉGIO.  
 

 AO LONGO DO ANO LETIVO, PODERÃO SER SOLICITADOS OUTROS MATERIAIS QUE NÃO 
CONSTAM NA LISTA, PARA APOIO AO TRABALHO PEDAGÓGICO.  

 

 TEXTOS COMPLEMENTARES AO TRABALHO PEDAGÓGICO SERÃO DISPONIBILIZADOS NO 
MOODLE DURANTE O ANO.   

 

Observações Gerais 
 

 Agenda: a organização pessoal dos alunos é de extrema importância, por isso, solicitamos que 
todos se habituem a utilizar uma agenda.  

 

 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. 

 
 
 
 


