
Lista de Material – 2018 

6º ano 

MATERIAL INDIVIDUAL: 

 01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas- Texto e Leitura (para o primeiro semestre)

 01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas- Texto e Leitura (para o segundo semestre)

 01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas- Gramática

 01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas - Matemática

 01 caderno de matérias para as demais disciplinas – (Geografia, Filosofia, História, Ciências, Inglês,

Espanhol, Ed. Física e Ensino Religioso).

 01 caderno de Desenho - Os materiais complementares de Arte serão solicitados conforme projetos.

 Canetas, lápis, borrachas, estojo escolar, lápis de cor (escolha livre).

 Não aconselhamos uso de fichário para o 6º ano.

 Uniforme: calça jeans (azul ou preta), bermuda jeans (azul ou preta), camiseta do colégio e tênis;

 O Uniforme de esporte deverá ser utilizado apenas nas atividades desportivas

INÍCIO DAS AULAS: 

6º ANO - 29 de janeiro de 2018 

 Horários: 7h15 às 12h35 

 29/01/18 - Uso obrigatório do uniforme escolar, para alunos Veteranos. 

05/02/18 - Uso obrigatório do uniforme escolar, para alunos Novatos. 

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. 

 Pv. 22:6 

Material Didático – Sistema Mackenzie de Ensino – Adquirido na Escola 

Atendimento Exclusivo – Atenderemos os pais e alunos do Colégio Couto Magalhães para 
comercializar o material e as obras literárias do Projeto Cultivando Leitores Semeando Valores no 
período de 22 a 09 de fevereiro das 09h às 12h e das 14 às 16h. 
Não aconselhamos a utilização de livros usados devido às possíveis alterações no material. 

Obras Literárias 

Cultivando Leitores. Semeando Valores A ser adquirido no 

Colégio junto com os materiais do Sistema de Ensino 

Mackenzie. 

Inglês 6º 

Somente para os alunos do regular 

Alunos do Programa Bilíngue não 

adquirir 

Engage/ Starter Special Edition. Student e Worbook. OXFORD 

University Press.  Gregory J. Manin Alicia Artusi Helen 

Halliwell. (Não será possível a utilização de livro usado) 

Adquirido nas Papelarias 

Agenda Escolar 
A agenda é personalizada e de uso obrigatório. 

Será entregue no início das aulas (sem custos para o aluno) 



                                        

Lista de Material – 2018 

7º ano 

Material Didático – Sistema Mackenzie de Ensino – Adquirido na Escola 

Atendimento Exclusivo – Atenderemos os pais e alunos do Colégio Couto Magalhães para 
comercializar o material e as obras literárias do Projeto Cultivando Leitores Semeando Valores no 
período de 22 a 09 de fevereiro das 09h às 12h e das 14 às 16h. 
Não aconselhamos a utilização de livros usados devido às possíveis alterações no material. 
 

Obras Literárias  

 

Cultivando Leitores. Semeando Valores – A ser adquirido no 
Colégio junto com os materiais do Sistema de Ensino 
Mackenzie  
 

Inglês 7º  

Somente para os alunos do regular 

Alunos do Programa Bilíngue não 

adquirir  

 

Engage 1 Special Edition. Student e Worbook. OXFORD 

University Press.  Gregory J. Manin Alicia Artusi Helen 

Halliwell. (Não será possível a utilização de livro usado) 

Adquirido nas Papelarias 

Agenda Escolar 

 

A agenda é personalizada e de uso obrigatório.  

Será entregue no início das aulas, sem custos para o aluno. 

Material Individual: 

 01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas - Texto e Leitura 

 01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas - Gramática 

 01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas - Matemática  

 01caderno de matérias para as demais disciplinas - (Geografia, Filosofia, História, Ciências, Inglês, 

Espanhol, Ed. Física, Arte, Filosofia e Ensino Religioso); 

 01 caderno de Desenho - Os materiais complementares de Arte serão solicitados conforme projetos. 

 Materiais de Arte serão solicitados conforme projetos. 

 Canetas, lápis, borrachas, estojo escolar, lápis de cor (escolha livre). 

 Não recomendamos fichário para 7º ano. 

 

 Uniforme: calça jeans (azul ou preta), bermuda jeans (azul ou preta), camiseta do colégio e tênis; 

 O Uniforme de esporte deverá ser utilizado apenas nas atividades desportivas 

 

7º ANO - 30 de janeiro de 2018  

 Horários: 7h15 às 12h35 

   30/01/18 - Uso obrigatório do uniforme escolar, para alunos Veteranos. 

05/02/18 - Uso obrigatório do uniforme escolar, para alunos Novatos. 

 

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. 

 Pv. 22:6 

 



Lista de Material – 2018 

           8º ano 

                                                                                                                                             

 

 Material Individual: 

 01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas - Texto e Leitura 

 01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas - Matemática  

 01caderno de  matérias para as demais disciplinas matérias (Geografia, Filosofia, História, Ciências, 

Inglês, Espanhol, Ed. Física, Arte, Filosofia e Ensino Religioso); 

 01 caderno de Desenho - Os materiais complementares de Arte serão solicitados conforme projetos. 

 Materiais de Arte serão solicitados conforme projetos. 

 Canetas, lápis, borrachas, estojo escolar, lápis de cor (escolha livre). 

 Uniforme: calça jeans (azul ou preta), bermuda jeans (azul ou preta), camiseta do colégio e tênis; 

 O Uniforme de esporte deverá ser utilizado apenas nas atividades desportivas 

8º ANO - 30 de janeiro de 2018  

 Horários: 7h15 às 12h35 

   30/01/18 - Uso obrigatório do uniforme escolar, para alunos Veteranos. 

05/02/18 - Uso obrigatório do uniforme escolar, para alunos Novatos. 

 
  

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. 

 Pv. 22:6 

  

Material Didático - SISTEMA DE ENSINO FTD – Adquirido na Escola 

Atendimento Exclusivo - A EDITORA FTD atenderá os pais e alunos do Colégio Couto Magalhães 
para comercializar o material do SISTEMA DE ENSINO FTD e as obras literárias do Projeto 
Cultivando Leitores Semeando Valores no período de 22 a 09 de fevereiro das 09h às 12h e das 14 às 
16h. 
Não aconselhamos a utilização de livros usados devido às possíveis alterações no material. 
 

Obras Literárias 

 

Cultivando Leitores. Semeando Valores - FTD – A ser adquirido 

no Colégio. 

  

Inglês 8º  

Somente para os alunos do 

regular 

Alunos do Programa Bilíngue 

não adquirir  

 

Engage 2 Special Edition. Student e Worbook. OXFORD 

University Press.  Gregory J. Manin Alicia Artusi Helen Halliwell. 

(Não será possível a utilização de livro usado) 

Adquirido nas Papelarias 

 

Agenda Escolar 

 

A agenda é personalizada e de uso obrigatório.  

Será entregue no início das aulas, sem custos para o aluno. 



           Lista de Material – 2018 

9º ano 

 

Material Individual: 

 01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas- Texto e Leitura 

 01caderno de  matérias para as demais disciplinas matérias (Geografia, Filosofia, História, Ciências, 

Inglês, Espanhol, Ed. Física, Arte, Filosofia e Ensino Religioso); 

 01 caderno de Desenho - Os materiais complementares de Arte serão solicitados conforme projetos. 

 Canetas, lápis, borrachas, estojo escolar, lápis de cor (escolha livre). 

 

 Uniforme: calça jeans (azul ou preta), bermuda jeans (azul ou preta), camiseta do colégio e tênis; 

 O Uniforme de esporte deverá ser utilizado apenas nas atividades desportivas. 

 

 
9º ANO - 30 de janeiro de 2018  

 Horários: 7h15 às 12h35 

   30/01/18 - Uso obrigatório do uniforme escolar, para alunos Veteranos. 

05/02/18 - Uso obrigatório do uniforme escolar, para alunos Novatos. 

 

**Duas vezes de por semana o horário da saída é 13h30min provavelmente segunda e quinta 

 

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. 

Pv. 22:6 

 

Material Didático - SISTEMA DE ENSINO FTD -  Adquirido na Escola 

Atendimento Exclusivo - A EDITORA FTD atenderá os pais e alunos do Colégio Couto Magalhães 
para comercializar o material do SISTEMA DE ENSINO FTD e as obras literárias do Projeto 
Cultivando Leitores Semeando Valores  no período de 22 a 09 de fevereiro das 09h às 12h e das 14 
às 16h. 
Não aconselhamos a utilização de livros usados devido às possíveis alterações no material. 
 

Obras Literárias 

 

Cultivando Leitores. Semeando Valores - FTD – A ser adquirido no 

Colégio. 

  

Inglês 9º  

Somente para os 

alunos do regular 

Alunos do Programa 

Bilíngue não adquirir  

 

Engage 3 Special Edition. Student e Worbook. OXFORD University Press.  

Gregory J. Manin Alicia Artusi Helen Halliwell. (Não será possível a 

utilização de livro usado) 

Adquirido nas Papelarias 

 

Agenda Escolar 

 

A agenda é personalizada e de uso obrigatório.  

Será entregue no início das aulas, sem custos para o aluno. 




