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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 pela 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 borrachas 

o 05 lápis de escrever 

o 01 pacote de papel Filipinho 

o 04 pastas Unha 

o 01 pasta plástica com ferragem (40 sacos) 

o 01 pacote de papel Canson A4 

o 01 tubo de cola líquida branca (110 g) 

o 03 unid. E.V.A (cores variadas)  

o 50 cm de feltro  

o 01 pacote de cédulas de dinheiro de brinquedo 

o 01 material dourado 

o 02 revistas para recorte 

o 01 gibi novo ou em bom estado de conservação 

o 02 cadernos grandes capa dura (96 fls)  

o 01 caderno grande capa dura (46 fls) (redação) 

o 01 caderno capa dura de 46 folhas (Inglês) 

o 01 caderno quadriculado 46 folhas 

o 01 régua de 15 cm 

o 01 tesoura sem ponta com o nome gravado 

o 01 jogo canetões com 12 cores  
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o 02 caixas de lápis de cor (24 cores) 

o 01 dicionário Aurélio da língua portuguesa 

 

Material individual: todos os materiais relacionados abaixo,  

deverão estar identificados com nome completo da criança. 

 

 

Materiais que devem permanecer na mochila do aluno 

 

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

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

o 01 squeeze copo ou garrafinha. 

 
 

MATERIAL DE ARTE 

o 01 borracha para desenho 

o 01 pacote de  papel Machê 

o 10 botões (tamanhos e cores vivas e diversas) 

o 01 camiseta grande e branca, (usada) em tamanho maior que o número 

usado pela criança (sugestão: duas medidas acima) – para uso em aula de 

arte. 

o 01 folha de cartolinas branca 

o 01 tubo de cola em bastão 40 g 

o 01 tubo de  cola líquida branca 110ml (lavável) 

o 03 envelopes Kraft  370x470 

o 01 estojo de caneta hidrocor ponta grossa (12 cores) 
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 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 Livro anual de Ensino Religioso; 

o Fascículos anual do Projeto de Tecnologia Educacional Lego Zoom 

  

 

 

 

o 01 rolo fita crepe fina 

o 01 rolo fita crepe larga 

o 03 rolos fitas durex coloridas (cores variadas) 

o 02 folhas de papel color set  preta 

o 04 folhas de papel color set ( cores à escolha) 

o 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

o 02 lápis para desenho 6B 

o 02 lápis para desenho 3B 

o 01 lixa fina (360) 

o 01 lixa grossa (60) 

o 01 pacote de papel Filipinho colorido 

o 01 pincel nº 20 – tipo chanfrado 

o 01 pincel nº 8 – tipo chanfrado 

o 03 potes de tinta para artesanato 37ml (cores diversas) 

o 01 revista para recorte 
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Livros paradidáticos (Projeto de leitura) 

 

                    1º título 
                                Cada bicho em seu lugar   
                                Autor: Jonas Ribeiro   
                                Editora: Editora do Brasil. 

 

                    2º título 
                                Quem vai salvar a vida?  
                                Autor: Ruth Rocha  
                                Editora: Salamandra 

 

  
                                3º título 
                                Meu jardim secreto 
                                Autor: Shu-Nu Yan  
                                Editora: FTD 

 

Apoio ortográfico 

               Título 
                                Exercitando minha caligrafia 
                                Autor: Regina Nogueira  
                                Editora: Construir 

 

OBSERVAÇÃO: 

o A agenda escolar será entregue ao aluno no 1º dia de aula. 

 


