Lista de Materiais 2018
Ensino Fundamental I

4º ano

Esta é a lista do material escolar para o ano letivo de 2018. Por favor, traga
exatamente a quantidade indicada, para que não haja excesso ou falta. Selecione
materiais de boa qualidade para favorecer o manuseio pela criança. As sacolas com os
materiais deverão vir completas, grampeadas e nomeadas na parte externa, para
posterior conferência.
ATENÇÃO: os materiais e os livros solicitados nesta lista poderão ser adquiridos
na Livraria Mackenzie ou em qualquer livraria à sua escolha, exceto os livros do Sistema
Mackenzie de Ensino e o Lego Zoom, que serão entregues ao aluno, em sala de aula, e
cobrados via boleto bancário.
Parte 1: todos os itens abaixo relacionados devem estar identificados com o nome da
criança.
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2 cadernos grandes, brochura, capa dura, com margem e 100 folhas
1 caderno grande (capa dura /50 folhas)
2 blocos pautados de 18 x 26cm
100 folhas de papel sulfite A4
4 capas transparentes para caderno, tamanho 29,5 cm x 21,5 cm (opcional)
1 pacote de papel color plus 120g A4 (carmencita), com 40 folhas, em tons
pastéis (para as meninas) e cores fortes (para os meninos)
20 folhas pretas de papel color plus 120g A4 (carmencita)
1 pacote com 36 folhas; 180 g/m²; textura visual, com 6 cores e com 3
estampas
1 bloco de canson A4
1 folha com 30 etiquetas, tamanho 25,4 x 66,7mm
1 pasta com elástico polionda transparente para atividades
3 pastas pretas catálogo com 20 plásticos cada
3 envelopes saco Kraft natural A4
1 caixa de lenço de papel
Dicionário da Língua Portuguesa: Michaelis, Dicionário escolar da Língua
Portuguesa, Ed. Melhoramentos ou Minidicionário Houaiss da Língua
Portuguesa, Ed. Objetiva
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Parte 2: o material de uso diário deverá ser trazido desde o primeiro dia de aula e
reposto sempre que necessário. Esse material deve ser identificado com o nome da
criança.
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lápis pretos, nº 2
canetas marca-texto
caixa de lápis de cor (24 cores)
tubos de cola bastão, 20g
tesoura sem ponta
apontador com depósito
borracha macia
régua de 20 cm
squeeze

Ensino Religioso: nomear e encapar o material relacionado abaixo. Ele deverá ser
entregue separadamente do material de classe, no primeiro dia de aula de Ensino
Religioso, à professora específica.
□

Livro do aluno de Ensino Religioso e Ética da ANEP (Pode ser adquirido na
papelaria do colégio.)

Artes: o material abaixo relacionado deverá ser entregue separadamente do material
de classe, no primeiro dia de aula de Artes, à professora específica.
□ 1 camiseta infantil branca manga longa, em tamanho maior que o número usado
pela criança (sugestão: duas medidas acima e usada), para uso em aula de Artes
□ 2 novelos de lã (cores variadas)
□ 4 potes de tinta para artesanato, 37 ml, nestas cores: verde-claro, verde médio,
verde-escuro e vermelha
□ 3 potes de glitter (cores variadas)
□ 1 caixa de lápis de cor aquarelada (24 cores)
□ 1 bloco de canson A4
□ 1 cola bastão 40g
□ 1 kg de argila
□ 1 quadrado de talagarça 30 x 30cm
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1 cola líquida 110g
2 lápis grafite 3B
2 folhas de papel Paraná A2, 1mm
2 folhas para scrapbook, 180g\m2, 30,5 x 31,5cm, com estampa de jornal (para
presente do Dia dos Pais)
1 kg de gesso em pó
2 metros de sisal
3 metros de fita de cetim (cores variadas)
1 agulha para tapeçaria
1 pincel chato, cabo curto, nº 08
1 fita crepe
Sucata: botões, 1 garrafa pet e bandejas de isopor

Inglês: o material abaixo relacionado deverá ser entregue separadamente do material
de classe, no primeiro dia de aula de Inglês, à professora específica.
□ 1 caderno grande brochura, com margem, capa dura vermelha e 50 folhas
□ 1 pasta com elástico polionda vermelha
Música: o material abaixo relacionado deverá ser entregue separadamente do material
de classe, no primeiro dia de aula de Música, ao professor específico.
□ 1 flauta doce soprano barroca
□ 1 pasta catálogo com 10 folhas plásticas A4

Livros didáticos: serão entregues diretamente ao aluno, em sala de aula, e cobrados
via boleto bancário.
□
□
□
□

Fascículos semestrais do Sistema Mackenzie de Ensino (Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia e Ciências)
Fascículo anual de Inglês do Sistema Mackenzie de Ensino
Pranchas de Artes do Sistema Mackenzie de Ensino
Fascículos Lego Zoom
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Livros paradidáticos
□

1º Título: Vovô não gosta de gelatina
Autor: Manuel Filho
Editora: Panda Books

□

2º Título: Mais respeito, eu sou criança!
Autor: Pedro Bandeira
Editora: Moderna
Coleção Risos e Rimas

□

3º Título: Não era uma vez
Autor: Marcos Rey
Ilustrado por Cecília Esteves
Editora: Global

□

4º Título (meninos): Nas Ruas do Brás
Autor: Drauzio Varella
Adaptação: Maria Eugênia
Editora: Companhia das letrinhas

□

4º Título (meninas): Paula de São Paulo
Autora: Mariangela Bueno e Sônia Dreyfuss
Editora Callis

Observação
□

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