
 

   

 

LISTA DE MATERIAL – JARDIM I – 2019 
 

1. MATERIAIS QUE DEVERÃO SER TRAZIDOS NA PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS – 25/01/2019 
 
Obs. As marcas 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, 
valorizando o trabalho das crianças.  
 
Todo o material deve estar identificado com nome e série do aluno (exceto as folhas grandes) 

 

Qt  Material Marcas sugeridas 

01 Estojo escolar com 2 compartimentos e zíper   

02 Lápis grafite jumbo triangular Faber Castell 

01 Borracha branca Faber Castell 

01 Caixa de Ecolápis de cor - jumbo triangular com apontador (12 cores)  Faber Castell 

02 Caixas de giz de cera grosso (12 cores)  Faber Castell 

01 Estojo de canetão hidrográfico (12 cores)  Faber Castell 

01 Estojo de aquarela em pastilha (12 cores)  Faber Castell 

01 Caixa de cola colorida (bisnagas de 6 cores)  Acrilex 

06 Tubos de cola bastão (pequena - 10g)  Pritt 

02 Tubos de cola líquida 110g  Tenaz 

01 Tesoura escolar ergonômica 11,4cm  167 Mundial 

02 Pincéis – nº 14 e nº 22  Acrilex 

01 Pasta branca de presilha com 20 plásticos transparentes  

01 Pasta A4 fina com elástico   

01 Pasta polionda A3 com elástico, na cor vermelha (espessura 2cm) – para 
lição de casa 

 

01 Pacote fechado de papel sulfite A4 (100 folhas) Report ou Chamex 

02 Pacotes de papel colorido A4 (com 20 folhas) Romitec 

03 Blocos de papel Canson tamanho A3 140g/m2 (branco) com 20 folhas  Canson 

02 Blocos de papel Canson tamanho A4 140g/m2 (branco) com 20 folhas  Canson 

02 Folhas de papel color set (cores variadas)  

01 Rolo de papel crepom (cores variadas)  

01 Folha de papel de seda (cores variadas)  

01 Metro de plástico adesivo transparente  Contact 

02 Potes de massinha macia (500g)  Uti Guti 

01 Kit de acessórios para massinha (forminhas, rolinhos, etc.) Mago 

02 Pacotes de lantejoulas (grande)  

20 Botões chatos com 4 furos (tamanhos variados)  

02 Lixas (no.  120)  

01 Caixa organizadora plástica – 4,3 litros  Top Stock 

02 Refis de cola quente (fino)  

02 Refis de cola quente (grosso)  

05 Saquinhos tipo Ziplock tamanho médio  

01 Caixa de lenço de papel (100 fls – 22,5 x 21,5cm) 

04 Pacotes de lenços umedecidos – 50 unidades 

01 Pacote de pratinhos descartáveis de papelão – sem cor ou tema (10 unidades) 

01 Camiseta manga curta larga para as aulas de arte (pode ser a mesma do ano anterior) 

01 Revista para recorte (sugestão: Globo Rural, Crescer...) 

02 Revistas para colorir 

01 Livro de história adequado para a idade 
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LISTA JARDIM 1 – 2019 

1. MATERIAIS QUE DEVERÃO SER TRAZIDOS NA PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS (continuação) 
 

 SOMENTE PARA MENINOS: SOMENTE PARA MENINAS: 

01 Rolo de fita crepe grossa  Rolo de fita crepe média  3M 

01 Caixa de hastes flexíveis  Rolo de fita durex larga  3M 

01 Kit de barbante colorido (papelaria da escola)  Kit de penas coloridas (papelaria da escola)   

01 Rolo de fio de Nylon  Pacote de algodão tipo bolinha   

01 Pacote de palitos de sorvete com 50 unidades 
(ponta arredondada)  

Pacote de palitos de churrasco com 50 
unidades   

01 Pote de tinta guache 250ml (amarelo)   Pote de tinta guache 250ml (rosa)   

01 Pote de tinta guache 250ml (laranja)      Pote de tinta guache 250ml (vermelho)   

01 Pote de tinta guache 250ml (azul celeste)  Pote de tinta guache 250ml (verde folha)   
 

Obs.: Marca sugerida para a tinta guache: Acrilex 

 
 

2. JOGOS E BRINQUEDOS – TRAZER NA PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS – 25/01: um jogo e um 
brinquedo adequados para a idade (não é necessária identificação) 

 
Sugestões: JOGOS: memória, quebra-cabeça, “tapa-certo”, dominó de bichos ou figuras 

BRINQUEDOS: kit panelinhas, kit cabeleireiro, carrinhos, kit animais 

 

3. MATERIAIS DE DEVEM SER TRAZIDOS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DE AULA 
(Mochila e lancheira devem ser identificadas de forma visível com o nome e série do aluno) 

UMA MOCHILA CONTENDO: UMA LANCHEIRA CONTENDO: 

✓ Troca de roupa completa 

✓ Capa de chuva 

✓ Uma garrafinha de água  

✓        (com o nome do aluno) 

✓  

✓ Lanche 

✓ Uma toalhinha ou guardanapo de pano 

(para forrar a mesa) 

✓ Um guardanapo de papel 

4. MATERIAL DIDÁTICO PARA TODOS OS ALUNOS 

a) Sistema Mackenzie de Ensino e LEGO – Este material será entregue diretamente ao aluno, em 

sala de aula, e cobrado via boleto bancário. 

  SME – Caderno Integrado (material trimestral – 3 cadernos*) 

  SME – Inglês (material anual) 

  Projeto Lego Zoom – Ciência e Tecnologia 
* Obs.: O material referente ao 2º e 3º trimestres será entregue no decorrer ano. 

 

b) Coleção Crer e Ser - Jardim I – Ensino Religioso e Ética (ANEP) – Disponível na Livraria da Escola 

a partir do início do ano. 

c) Atividades de Música, Linguagem e Inglês – Será solicitado um valor referente à encadernação 

dessas atividades no início das aulas. 

5. LIVROS 
 Van Gogh e o passarinho Téo (Mércia Leitão e Neide Duarte) – Editora do Brasil  

 Obs. Outro livro poderá ser pedido no início ou no decorrer do ano, dependendo dos projetos a 

serem realizados.  
 

Obs.: Os livros devem ser encapados com Contact ou plástico transparente e conter o nome da criança. 
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6. AGENDA PEDAGÓGICA 
A agenda Mackenzie será fornecida pela Escola no início do ano. Seu uso é obrigatório. 

7. ATESTADO MÉDICO 

Providenciar atestado médico para que o aluno possa frequentar as aulas de Educação Física. 

8. CULINÁRIA 
O material para as atividades de culinária será solicitado no decorrer do ano. 

9. LEMBRANÇA PARA O DIA DAS MÃES E DOS PAIS 

Será solicitada no início do ano uma taxa para compra do material referente às lembranças. 

10. TROCA DE ROUPA 

Os itens a seguir deverão conter o nome marcado em cada peça e permanecer na mochila do aluno para 

qualquer emergência: shorts; calça comprida; camiseta; calcinha ou cueca; meias; capa de chuva. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

a) Todas as peças do uniforme do aluno (camiseta, calça, agasalho, etc.) deverão ter o nome bordado, 

aplicado ou escrito com caneta para tecido. 

b) Todo o material individual do aluno deverá ter o nome marcado (identificar individualmente cada giz, 

lápis e caneta).  

c) Outros materiais didáticos e/ou paradidáticos poderão ser solicitados no início ou no decorrer do ano, 

conforme a necessidade dos projetos a serem desenvolvidos. 

d)  Todo o material deverá ser entregue para a professora da classe na sala de aula do aluno, no dia e horário 

abaixo, quando faremos nossa primeira Reunião de Pais: 

 

Data: 25/01     

Horário: 9h (Jardim II e 1º ano – manhã)  /  10h (Jardim e Jardim I – manhã)  

14h (Jardim II e 1º ano – tarde)  /  15h (Jardim e Jardim I – tarde) 

Duração da Reunião: uma hora, aproximadamente. 

 
 

 

 

Importante: 
 

Esta é a lista de material escolar anual para 2019. Por favor, deem preferência a materiais de boa qualidade 

para favorecer o manuseio pelas crianças. Os materiais e os livros solicitados nesta lista poderão ser adquiridos 

na nossa Livraria/Papelaria ou em qualquer livraria a sua escolha, com exceção de alguns itens específicos 

(identificados na lista) e do material de Ensino Religioso (disponíveis exclusivamente na nossa Papelaria). Os 

livros do Sistema Mackenzie de Ensino e o material referente ao Projeto Lego Zoom serão entregues ao aluno 

em sala de aula e cobrados via boleto bancário. Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

 

Equipe Técnico-Pedagógica 


