Lista de materiais 2019
Ensino Fundamental I- 1º Ano

Orientações Importantes:
• O material didático deverá ser entregue na semana de 14 a 18 de janeiro de 2019, nos seguintes
horários: das 8h às 12h e das 14h às 18h.
• Início das aulas para os estudantes do Ensino Fundamental I será: 28/01/2019.
• A primeira reunião de pais e educadores acontecerá nos dias 07 ou 08/02/2019.
• A agenda escolar, é de uso obrigatório durante o ano letivo.
• O uniforme é de uso obrigatório.
• Deixar uma nécessaire na mochila contendo materiais de higiene bucal como, 1 escova, 1 pasta e
1 toalha (Com nome).
• Outros materiais didáticos, paradidáticos e/ou sucatas poderão ser solicitados no decorrer do ano
letivo, conforme a necessidade dos projetos a serem desenvolvidos.

EXAME MÉDICO
É condição para participar das aulas de Educação Física a apresentação de exame médico específico, no primeiro dia
de aula, com data não superior a 30 (trinta) dias, expedido pelos médicos da família, que declare o estudante apto a praticar
atividade física, de acordo com o art. 4 da Lei Nº 2.185, de 30/12/98, publicada no DODF. A escola não dispõe desse tipo de
serviço.

Livros didáticos a serem adquiridos na Escola
•
•
•
•

Arte – Sistema Mackenzie de Ensino (SME).
Coleção de fascículos Lego Zoom – Material referente
à Ciência e Tecnologia.
Inglês – Sistema Mackenzie de Ensino (SME).
Livros Integrados do Sistema Mackenzie de Ensino
(SME).

Livros a serem adquiridos em livrarias
LÍNGUA ESPANHOLA
 Pivientos

LITERÁRIOS
• Era uma vez uma semente - Mike Gordon e Judith
Anderson - Scipione.
• Especialmente para Você! - Christine Leeson e Andy
Obs.: Os materiais do Sistema Mackenzie de Ensino
Ellis - Ciranda Cultural.
(SME) serão entregues diretamente ao aluno, em sala
de aula, após o início das aulas. O pagamento desses Obs.: Todos os livros literários deverão ser identificados e
materiais será realizado por meio de boleto bancário, entregues, na primeira semana de aula, à professora
regente.
que será enviado posteriormente junto com a nota
fiscal.

1

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 1º ANO – REGULAR

Quant.

Material pedagógico a ser utilizado na Escola

1

Caderno quadriculado de capa dura

Para registro das atividades de língua portuguesa, auxílio na
coordenação motora fina.
Para registro das atividades de matemática.

1

Caderno grande, capa dura, brochura, 96 folhas

Para registro das atividades.

1

Caderno de desenho, 50 folhas

Para registro nas aulas de Arte

1

Camiseta preta, em tamanho maior.

Para uso nas aulas de Arte.

1

Caixa de caneta hidrocor com 12 cores

1

Caixa de giz de cera com 12 cores

1

Bloco de ecopapel

Para uso nas aulas de Arte nas diversas atividades de pintura.
Para ser utilizado em variadas técnicas de pintura nas aulas de
Arte.
Para uso nas aulas de Arte.

1

Estojo escolar com 3 repartições contendo: 2
lápis grafite nº 2, 1 borrachas brancas, 1
apontador, 1 tesoura de ponta arredondada de
boa qualidade, 1 caixa de lápis de cor e 1 tubo Para uso diário do estudante em todas as aulas.
de cola em bastão 20g. Sugerimos que o estojo Todo o material deve ser etiquetado e reposto conforme a
apresente boa visualização dos materiais, que necessidade.
deverão ser etiquetados individualmente. O
material deve ser reposto conforme a
necessidade.

1

1
1
3m

Meu primeiro caderno de caligrafia capa dura.

Plano de execução

Caixa de tinta 6 ou 12 cores.
Pote de sorvete

Para uso nas aula de arte
Para armazenar os materiais de uso individual

Fita de cetim, qualquer cor, 10m x 07mm (10m).

Para a confecção de cartões, marca-páginas e lembranças
realizadas pelos estudantes.
Para a realização de atividades interdisciplinares a serem
expostas em cartazes, mural e Feira Cultural.

2

Folhas de color 7, qualquer cor.

4

Folhas de E.V.A. com cores variadas, 45 x 65

1
2

Fita crepe larga, fita adesiva transparente.

Folhas de papel cartão, qualquer cor.

Para utilização em projetos de Inglês e Arte.
Uso nas aulas e projetos.
Para a confecção de trabalhos realizados pelos estudantes que
serão expostos em murais ao longo do ano.
Para a confecção de livros e trabalhos realizados em todos os
componentes curriculares.
Para plastificar materiais do estudante que serão manuseados
em sala de aula e enviados para casa durante o ano letivo.

1

Pacote de papel sulfite A4, 210mm x 297mm,
reciclado, 500 folhas
Papel contact transparente de boa qualidade –
sem amassar
Pasta catálogo preta

20

Sacos plásticos com 4 furos

Para uso individual na pasta.

1

Agenda

Para registro do aluno.

4

Envelopes brancos em A4

Para armazenar as avaliações no decorrer dos bimestres

1

Avental branco tamanho adulto

Para atividades nas aulas de Arte.

Bloco de papel canson A4

Para confecção de cartões e trabalhos realizados em todos os
componentes curriculares.

Tela de pintura 30 x 40

Material de uso individual nas aulas de Arte.

1
8m

1
1

Para uso nas aulas.
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Quant.
1

2

Material pedagógico a ser utilizado na Escola
Plano de execução
2 dados, 1 material dourado de madeira, 1 pacote
de cédulas de dinheiro e moedas de brinquedo, 1
Para aulas e atividades práticas no ensino de Matemática.
pacote com 50 palitos de picolé, e 1 régua
acrílica de 30cm.
Pinceis de pontas chatas (nº 20 e 24)

Para uso nas aulas de Arte.

2

Pote de 150g de massa de modelar de qualquer Para desenvolver a coordenação motora fina do estudante em
cor
sala de aula.
Potes de glitter cores variadas
Para a utilização nos trabalhos para a Feira Cultural.

2

Potes de lantejoulas cores variadas

1

Para a utilização nos trabalhos para a Feira Cultural.

5

Revistas em quadrinhos (gibi) – Mônica, Cascão Material utilizado pelo estudante, ao longo do ano letivo, para o
ou Magali
Projeto de Leitura em sala.
Para uso nas aulas de Arte. Técnicas de pintura com superfície
Caixa de tinta dimensional 6 cores.
porosa como, papelão e isopor.
Para uso nas aulas de Arte, Ciências, Português
Folhas de cartolina branca

1

Squeeze

2
1

Para uso individual do aluno.
Os livros e os cadernos deverão ser encapados com papel contact e etiquetados.
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