
 
 
 
 
 
 
 

                                             LISTA DE MATERIAIS 2020   
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Ensino Fundamental I 

Esta é a lista do material escolar anual, que cada criança deverá ter. Por favor, tragam 

exatamente a quantidade indicada, para que não haja excesso ou falta. Selecionem 

materiais de boa qualidade para favorecer o manuseio da criança. A entrega do material 

deverá ser feita à professora, durante nossa 1ª reunião de pais. As sacolas de material 

deverão vir completas, grampeadas e nomeadas na parte externa, para posterior 

conferência. 

MATERIAL COLETIVO: 

 

o 02 folhas de E.V.A. com gliter (dourado e prata) 

o 02 folhas de  E.V.A. estampado 

o 01 pacote de papel filipinho cores vivas 

o 01 pacote de chamequinho colorido  

o 01 bloco de papel Canson A3 

o 01 bloco de papel Canson tamanho A4 

o 02 colas líquidas 110g 

o 03 durex (cores variadas) 

o 07 pastas Unha (de plástico com nome) 

o 04 caixas de massinhas para modelar (de boa qualidade) 

o 01 rolo de fita crepe larga  

o 01 pacote de olhinhos médios ( 50 unid.) 

o 04 cartelas adesivos infantis (imagens adequadas para a faixa etária) 

o 50 palitos coloridos de sorvete  

o 02 revistas em quadrinhos (histórias adequadas para a faixa etária) 

o 01 pacote de penas 

o 01 caixa de giz de cera (12 cores) 

o 01 caixa de caneta hidrocor (12 cores) 

o 01 pincel chato (nº4) 

o 01 conjunto de cédula de brinquedo 
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MATERIAL INDIVIDUAL 

 

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

o 01 mochila escolar grande   

o 02 cadernos grandes (capa dura / 96 folhas) 

o 03 cadernos grandes (capa dura / 48 folhas) Obs: 01 para disciplina de música. 

o 01 jogo pedagógico sobre números, sílabas ou palavras, memória ou quebra cabeça. 

o 01 material dourado de madeira 

o 01 pote com alfabeto móvel 

o 01 estojo com zíper contendo: (lápis, borracha, apontador e lápis de cor) 

o 02 caixas de lápis de cor de boa qualidade (Para ficarem na sala) 

o 01 kit de higiene contendo os seguintes itens: escova de dente, creme dental e toalha. 

o 01 tesoura escolar sem ponta. 

o 08 lápis de escrever (com nome) 

o 03 borrachas 

o 01 régua de 20cm 

o 01 jogo de canetinhas hidrográficas com 12 cores. 

o 01 pasta plástica elástica e com abas (fina) 

o 01 pasta grampo (P/ inglês)  

 

MATERIAL DE ARTE (Sacola separada) 

MATERIAL INDIVIDUAL (PARA AULA DE ARTES) 

Para as aulas de artes - de uso individual do estudante, não sendo, portanto, recolhidos: 01 

Camiseta infantil branca, em tamanho maior que o número usado pela criança (sugestão: duas 

medidas acima), ou avental para uso nas aulas de arte. (Deverá permanecer na mochila do aluno); 

Estojo contendo: 3 lápis pretos nº 2, 2 borrachas, apontador, tesoura com ponta arredondada, 

caixa de lápis de cor (12 cores), jogo de canetinhas hidrográficas laváveis (12 cores), 01 tubo de 

cola em bastão 40 g.  
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MATERIAL COLETIVO (ARTES) 

Observação: Outros materiais (perecíveis), para uso em sala de aula, poderão ser solicitados ao 

longo do ano letivo. 

01 Bloco de Papel para desenho (gramatura igual ou superior a 140 g/m²) tamanho A3 

01 caixa de giz de cera (jumbo) 

01 Caixa de Lenço de papel. 

01 Caixa de Massinha de modelar em bastões (12 cores). 

01 Caixa de tinta guache com 6 cores,15 ml. 

01 Cola líquida branca 110ml (lavável) 

01 Fita crepe fina  

01 Lixa grossa (60) 

01 Tela 30x40 cm. 

01 Unidade de Papel Filipinho – cores vivas. 

03 Envelopes Kraft 370x470mm (Não nomear) 

03 Unidades de Papel Color set cores: vermelha, amarela e azul. 

01 Cópia de fotografia do rosto do aluno (tamanho A4 – deverá ser entregue diretamente para a 

professora de Artes no primeiro dia de aula. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                             LISTA DE MATERIAIS 2020   

  1ºano 

Livros didáticos (Entregues diretamente ao aluno em sala de aula. 

 Pagamento por boleto bancário) 

o Livro semestral do Sistema Mackenzie de Ensino; 

o Livro anual de inglês do Sistema Mackenzie de Ensino; 

o Fascículos Anual do Projeto de Tecnologia Educacional Lego Zoom. 

o Livro anual de Ensino Religioso ;(vendido separadamente junto à empresa 

responsável pelo uniforme.) 

Livro paradidático (Projeto de leitura) 

 

1º título 

O MENINO QUE MORAVA 
NO LIVRO 

 

AUTOR: HENRIQUE 

SITCHIN 

EDITORA: PAND 

BOOKS 

 2º título 
                               
DINHEIRINHO OU 
DINHEIRÃO?  
 
Autor:  JONAS 
RIBEIRO              
Editora: MAIS 
ATIVOS EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA 

 

 

 

 

 

 
3º título 
                    
O SEGREDO DA 
LAGARTIXA 
 
AUTORES: LECTICIA 
DANSA/ SALMO DANSA                            
EDITORA: FTD 

 

  
4º título 
                              
LÁPIS COR DE PELE 
                              
Autora: DANIELA DE 
BRITO  
Cortez Editora  

 

 

5º título 

GIRAFINHA FLOR FAZ 

UMA DESCOBERTA 

   AUTORA: HENRIQUE 

SITCHIN 

    

 

   6º título 

POR UM MUNDO MAIS 

BACANA 

AUTORA: LÚCIA REIS 

EDITORA: FTD 
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              Exercitando minha caligrafia 

            Regina Nogueira 1º Ano – Ensino fundamental 
            Editora construir 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

o A agenda escolar será entregue ao aluno na 1ª Semana de aula. 


