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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 01pacote de papel Filipinho 

o 01 bloco de papel Canson A4 

o 01 bloco de papel Canson A3 

o 01 metro papel Contact 

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

o 01 rolo de fita crepe larga 

o 10 folhas com 20 etiquetas cada 

o 50 cm de feltro 

o 02 colas líquidas 100g 

o  01 pacote de papel  A4 (100fls) 

o 07 envelopes A4 

 
 

MATERIAL DE MÚSICA 

o 01 caderno grande de desenho 

o 01 flauta doce 
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MATERIAL ARTE 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 

o 02 cadernos espiral grande para matemática (01 por semestre) 

o 02 cadernos espiral grande para português (01 por semestre) 

o 01 caderno capa dura de 46 folhas ( Inglês) 

o 01 caderno espiral grande para redação 

o 01 caderno quadriculado (100 fls capa dura) 

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

o 01 caixa de lápis de cor de boa qualidade 

o 01 tesoura escolar sem ponta. 

o 02 lápis de escrever  

o 01 pasta plástica oficio cor vermelha 235X335 mm 

o 01 pasta catálogo  

o 01 dicionário de português 

o 01 régua grande (30cm) 

o 01 garrafinha para água 

o 01  borracha para desenho (de preferência cor preta) 

o 01  camiseta branca manga longa ou curta, em tamanho maior que o número 

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

(pode ser usada). 

o 01  caneta nanquim descartável 

o 01 cola em bastão  

o 01  cola líquida branca 110ml (lavável) 
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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 03  envelopes kraft  370x470 

o 02 rolos de fita crepe (01 fina e 01 larga) 

o 01 caixa de giz pastel oleoso 

o 02  lápis para desenho 4B 

o 02 lápis para desenho HB 

o 01 meada de lã para tapeçaria (cor verde) 

o 01 bloco papel Canson A3 

o 01 pacote  papel Machê 

o 01  revista para recorte. 

o 03 unid. tintas para artesanato 37ml. (cores verde claro, verde escuro e branco) 
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LIVRO PARADIDÁTICO (Projeto de leitura) 

 

A vizinha antipática que sabia matemática  

(Eliana Martins)  

ed. Melhoramentos. 

 

Caça ao tesouro  

(A.J. Wood)  

ed. Brinque – book.  

 

Vovô não toma jeito! 

(Liliana iacocca)  

ed. Melhoramento.  

 

 

OBSERVAÇÃO: 

A AGENDA ESCOLAR SERÁ ENTREGUE AO ALUNO NO 1º DIA DE AULA. 

 


