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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 01 pasta plástica ofício com elástico (transparente) 

o 03 cadernos de desenho 48 folhas- capa dura ( espiral) 

o 01 pasta maleta com alça A3 

o 01 pasta catálogo- 50 folhas 

o 03 colas brancas, 225 g 

o 01 caixa de  cola colorida- 6 cores 

o 03 potes de  massa de modelar - 500 g 

o 02 blocos de papel Filipinho Lume – cores vivas 

o 01 bloco de papel Canson A3 

o 02 blocos  de papel Canson A4 

o 04 envelopes brancos A3 

o 01 caixa de giz de cera big (fantasia gliter (06 unidades) 

o 01 jogo de canetas hidrocor, ponta grossa, padrão jumbo – 12 cores 

o 02 caixas de lápis de cor triangular, big - 12 cores  

o 02 caixas de lápis de cor- 4mm. 12 cores (hexágonal) 

o 01 jogo de canetas hidrocor, ponta fina – 12 cores 

o 02 pincéis chato, nº 12 e 18 

o 01 apontador 

o 01 tesoura escolar sem ponta 

o 03 lápis grafite, sextavado preto 
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o 02 borrachas brancas macias 

o 01 tela 30x40 fina 

o 03 unid. tinta guache- 250 ml ( cores sortidas) 

o 01 pacote de massa de biscuit- branca – 500g 

o 01 rolo de barbante colorido- 30 m 

o 03 unid. tinta para tecido- cores sortidas 

o 0,60 cm  de tecido algodão cru 

o 0,50 centímetros de  tecido juta 

0,60 de  tecido algodão - estampa infantil  

o 0.60 cm de feltro  

o 06 folhas de papel color set (cores vivas) 

o 01 folha de papel laminado dourado ou prateado  

o 03 folhas de papel crepom (cores sortidas) 

o 03 folhas de  E.V.A cores diversas 

o 01 folha de  E.V.A com gliter 

o 02 folhas de  cartolina branca 

o 02  folhas de papel Cartão – preto e vermelho 

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

o 01  rolo de fita crepe larga colorida 

o 01 folha de lixa grossa 

o 12 botões coloridos- (tamanhos variados) 

o 02 pacotes de palitos de picolé- (sem cor) 

o 03 meadas de lã- cores sortidas 

o 0,60 cm de papel Contact transparente 

o 03 pacotes de penas coloridas 

o 01 pacote de olhinhos móveis - pequenos ou grandes 

o 01 brinquedo pedagógico (novo ou usado) 
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MATERIAL INDIVIDUAL 

o 01 mochila escolar grande   

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

lanche  

o 01 Kit de higiene contendo os seguintes itens: escova de dente, creme dental e 

toalha. (identificados) 

o 01  muda de roupa extra( para ficar na mochila) para eventual troca 

o 01 copo plástico ou garrafinha (identificado) 

 

 

 

 

 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. 
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  LIVRO PARADIDÁTICO (Projeto de leitura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

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

Todo o material de uso individual e coletivo deve estar identificado com o nome,  

Ano e turma na hora da entrega. 

 

 1º Trimestre 

Meu primeiro bichonário- 2º Ed./  

Auror: Marco Hailer/ Editora: 

Carochinha 

 

 2º Trimestre 

A cesta de Dona Maricota / 

Autora:Tatiana Belinky/ Editora: 

Paulinas 

 

 3º Trimestre 

Flávia e o Bolo de Chocolate / 

Autora: Miriam Leitão / Editora: 

Rocco Pequenos Leitores    


