
 

 

Av. Mackenzie, 905 - Tamboré - CEP 06460-130 - Barueri - São Paulo - Fone (11) 3555-2121 - Fax: (11) 3555-2167 
Portal: colegio.mackenzie.br  -  e-mail: tambore@mackenzie.br 

 

 

                       LISTA DE MATERIAL 

 
 

 

 

Os materiais deverão ser trazidos na primeira Reunião de Pais (24/01) 

 

Obs. As marcas abaixo sugeridas são comprovadamente melhores do que a média do mercado e fazem bastante 

diferença na qualidade final dos trabalhos e na praticidade de manuseio durante as aulas. 

 

 MATERIAIS DE ARTES 

(todo material deverá vir separado) 

 01 Conjunto de canetões (12 cores/ hidrográficas) – guardados em um estojo com zíper e identificados com nome e 

série. (Faber Castell ou Pilot) 

 01 Telinha para pintura (com aproximadamente 20 x 30cm) - identificada com nome e série. 

 01 Bloco de papel tipo Canson A4 - sem identificação. 

 03 Plásticos Transparentes – Tamanho A3 - sem identificação 

 01 Cola em bastão grande ( sugestão 3M) (guardada no mesmo estojo) - identificada com nome e série. 

 01 Camiseta Branca (Tamanho – 2 números maiores) 

 01 Régua de 30cm transparente de boa qualidade - identificada com nome e série. 

   

 MATERIAIS DE CIÊNCIAS 

(todo material deverá vir dentro da pasta) 

 01 Pasta azul com lombada – 4 cm (tamanho ofício)  identificada com nome e série e contendo: 

 01 Caderno – tipo universitário (espiral) - 100 folhas - identificado com nome, série e disciplina 

(Para alunos do Mackenzie, pode ser o mesmo do ano anterior) 

 01 Avental branco manga longa – identificado com nome - NO BOLSO 

 05 Sacos plásticos – tamanho A4 

   

 MATERIAL DE MÚSICA 

 01 Flauta Doce Soprano modelo Germânico – Marca Yamaha -identificada com nome e série. 

   

 MATERIAIS DE INGLÊS 

(todo material deverá vir dentro da pasta) 

 01 Pasta vermelha com lombada – 4 cm (tamanho ofício)  identificada com nome e série e contendo: 

 01 Caderno – tipo universitário (espiral) - 100 folhas - identificado com nome, série e disciplina 

(Para alunos do Mackenzie, pode ser o mesmo do ano anterior) 

5º ANO – 2019 
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 MATERIAL DE ENSINO RELIGIOSO 

 01 Caderno pequeno de capa dura tipo brochura com 48 folhas - etiquetado com nome e disciplina 

 (Para alunos do Mackenzie, pode ser o mesmo do ano anterior) 

 
  

 

 MATERIAIS DE CLASSE 

 01 Caderno de capa dura quadriculado (1cm x 1cm) – tipo universitário espiral – 100 folhas (não destacável)  -  

identificado com nome, série e disciplina: Matemática  

 03 Cadernos de capa dura - tipo universitário espiral - 100 folhas (não destacável) -  identificados com nome, série e 

disciplina: Português, História e Geografia. 

 02 Caixas grandes de lenço de papel - 100 folhas - sem identificação. 

 01 Caderno pequeno de capa dura tipo brochura com 48 folhas - identificado com nome e série  

 05 Sacos plásticos – tamanho A4 - sem identificação. 

 100 Folhas de papel sulfite - sem identificação. 

   

 MATERIAIS DE ESTOJO E/OU MOCHILA 

 01 Estojo de zíper contendo os seguintes materiais:   

01 caixa de lápis de cor - identificada com nome e série.(Faber Castell) 

03 canetas esferográficas (cores: azul, verde e vermelho) - identificadas com nome e série. 

01 jogo com canetas marca-texto (4 cores) - identificado com nome e série. 

01 tesoura sem ponta - identificada com nome e série 

01 apontador com depósito - identificado com nome e série. (Faber Castell)  

01 borracha branca macia - identificada com nome e série  

03 lápis nº 2 apontados - identificados com nome e série   

05 colas em bastão - identificadas com nome e série 

01 régua (20 cm) - identificada com nome e série 

01 corretivo em fita - identificado com nome e série.(Faber Castell) 

 01 Capa de chuva ou guarda-chuva - identificada com nome e série. (Uso diário e obrigatório para a aula de Ed. 

Física) 

 01 Pasta com elástico fina para tarefas, comunicados e atividades avulsas - identificada com nome e série 

 Obs.: O material deverá ser reposto sempre que necessário.  

 

2. MATERIAL DIDÁTICO: 

Título Autor Editora 

Sistema Mackenzie de Ensino  

Português - 5º ano  

Matemática - 5º ano  

História - 5º ano  

Geografia - 5º ano  

Ciências - 5º ano  

Arte - 5º ano  

Inglês - 5º ano 

Instituto Presbiteriano Mackenzie 

 

(Pagamento por boleto bancário) 
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Ciência e Tecnologia - Coleção de 

fascículos Lego Zoom 

Obs.: Os fascículos da Lego Education fazem parte do material didático 

utilizado ao longo do ano letivo e o seu valor será encaminhado em boleto 

distinto dos livros do Sistema Mackenzie de Ensino. 

Ensino Religioso:  Crer e Ser (novo) ANEP 

5º ano 

Deborah Gianini Blancato e Dídimo de 

Freitas   

Cultura Cristã (À VENDA NA 

PAPELARIA DA ESCOLA)  

Música: Adquirir apostila de música no setor de cópias da Escola, prédio 01, na primeira semana de aula. 

 01 

 

Dicionário Escolar da Língua Portuguesa - Sugestão: Michaelis – Ed. Melhoramentos    OBS.: Com as novas regras 

ortográficas. 

 

3. LIVROS: 

 Título Autor Editora 

 Os ZISKISITOS e o quadro roubado Silvia Strufaldi Melhoramentos 

 Os ZISKISITOS e a casa mal - Assombrada Silvia Strufaldi Melhoramentos 

 Com a ponta dos dedos e os olhos do coração Leila Rentroia Lannone Ed. Do Brasil 

 Ansiedade; Como enfrentar o mal do século para filhos e alunos Augusto Aury Ed. Benvira 

 

Obs.: Os Livros Paradidáticos Devem Ser Enviados Para A Escola Quando Solicitados Pela Professora. 

Os Livros Paradidáticos (Exceto Os Escolhidos Para Leitura Na Primeira Etapa) também poderão ser adquiridos na 

Feira De Livros 2019. 

 

OBSERVAÇÕES: 
 

 A agenda Mackenzie para 2019 será fornecida pela Escola no início do ano (seu uso é obrigatório). 
 

 O estojo deverá ser revisto semanalmente pelos pais para devida reposição. 
 

 Todo o material individual deverá ser etiquetado (nome do aluno, série e disciplina). 
 

 Os livros e cadernos deverão ser encapados com Contact ou plástico transparente e etiquetados do lado de fora. 
 

 Lembrança para o Dia das Mães e Dia dos Pais: taxa: R$ 80,00 
 

 É obrigatória a apresentação do atestado médico para frequentar as aulas de Educação Física. 
 

 1ª Reunião de Pais e entrega de material: 24/01/2019 (Quinta-feira) - prédio 11: 
 
         Das 8h às 10h – pais de alunos do período da manhã 

                 Das 13h30 às 15h30 – pais de alunos do período da tarde 
 
Obs.: Os alunos não devem acompanhar os pais neste dia. 
 

 As aulas terão início em 28/01/2019 (Segunda-feira). 
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