LISTA DE MATERIAIS
1º ANO INTEGRAL BILÍNGUE
Início das aulas – Ensino Fundamental: 18/01/2021
Horário das aulas: Matutino: 7h20 às 12h
Vespertino: 13h às 17h40
Integral: 7h20 às 11h50 e 13h30 às 17h30
Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança.
Os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula.
Livros didáticos / Paradidáticos
Sistema Mackenzie de Ensino: Língua Portuguesa, matemática, ciências, arte e
história/geografia.
Capricho. Caligrafia. Editora Quinteto FTD (retire o voucher na secretaria do colégio e
compre, com desconto, pela plataforma web da editora).

2021

Onde adquirí-los
Na escola
Na escola

Material de tecnologias Integradas
Na escola
02 livros paradidático em inglês
Na escola via agenda
Os três livros literários
Na escola via agenda
Super Minds American English Student’s book 1 – Hebert Puchta, Gunter Gerngross and Na papelaria
Peter Lewis-Jones – Cambridge – ISBN 978 1107 615 878
Super Minds American English Workbook 1 with online recources – Herbert Puchta,
Na papelaria
Gunter Gerngross and Peter Lewis-Jones – Cambridge – ISBN 978 1107 482 654
01 Flauta Doce Soprano Germânica, Yamaha.
Na papelaria
Pedagogia Musical, vol.1. Ed.ABC Musical Kids.
No site: abcmusicalkids.com
Iniciação à flauta, Ed. ABC Musical Kids.
No site abcmusicalkids.com
Iniciação com Mig&Mag,volume 1- autora: Schereiber, Ana C. Rissete.Ed. ARCO
No site: Cidademusical.com.br
Materiais Pedagógicos a serem utilizados na escola (os itens e a quantidade correspondem ao necessário para iniciar o
ano letivo no formato não presencial. Voltando ao presencial solicitaremos uma nova lista com materiais de uso
coletivo).

Apontador com depósito
Lápis de escrever
Borracha
Lápis de cor
Régua 30cm
Cola bastão
Cola branca
01 tesoura sem ponta
01 alfabeto móvel
01 caixa de material dourado simples
01 pasta transparente de grampo (Ensino Religioso)
01 pasta transparente com elástico (para tarefas)
01 caderno brochurão grande capa dura 48 folhas (Inglês)
01 caderno brochurão grande capa dura 48 folhas (Matemática)
01 caderno brochurão grande capa dura 48 folhas (Português)
MATERIAL PEDAGÓGICO – INTEGRAL BILÍNGUE
Entrega no prédio do Integral Bilíngue para professora.
01 Garrafa de água
Cola branca
01 Tesoura sem ponta
Cola bastão
Higiene Pessoal
1 cessaire para higiene pessoal bucal contendo uma esco a, uma pasta de dente e um fio dental .
01 troca de roupa completa, para EME
A deverá vir dentro de uma mochila todos os dias)
1 cai a de len os de papel

Obs:
odos os materiais e uni orme de er o ser eti uetados com o nome da crian a
Não achamos necessário um estojo exclusivo para o bilíngue. Os alunos podem usar o mesmo que usam no
regular. Sobre as colas e a tesoura, esses sim mantemos em sala.

LISTA DE MATERIAIS
2° ANO INTEGRAL BILÍNGUE

2021

Início das aulas – Ensino Fundamental:18/01/2021
Horário das aulas: Matutino: 7h20 às 12h
Vespertino: 13h às 17h40
Integral: 7h20 às 11h50 e 13h30 às 17h30
Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança.
Os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula.
Livros didáticos / Paradidáticos
Sistema Mackenzie de Ensino: Língua Portuguesa, matemática, ciências, arte e
história/geografia.
Material de tecnologias Integradas
02 livros paradidático em inglês
Os três livros literários
Super Minds American English Student’s book 2 – Herbert Puchta, Gerngross and Peter
Lewis-Jones – Cambridge – ISBN 978 1107 661 974
Super Minds American English Workbook 2 with online resources – Herbert Puchta,
Gunter Gerngross and Peter Lewis-Jones – Cambridge – ISBN 978 1107 482 661
01 Dicionário didático básico – Língua Portuguesa
Nuevo Recreo 2 – Editora Santillana P 898941 Acesse a plata orma li ue em “utilize
seu código P ” e a a seu cadastro
Pedagogia Musical, vol.1. Ed.ABC Musical Kids.
Iniciação à flauta, Ed. ABC Musical Kids.

Onde adquirí-los
Na escola

Iniciação com Mig&Mag,volume 2- autora: Schereiber, Ana Cristina.Rissete.Ed. ARCO

No site: Cidademusical.com.br

Na escola
Na escola via agenda
Na escola via agenda
Na Papelaria
Na papelaria
Na papelaria
Web família
Site: loja.moderna.com.br.
No site: abcmusicalkids.com
No site abcmusicalkids.com

Materiais Pedagógicos a serem utilizados na escola (os itens e a quantidade correspondem ao necessário para iniciar o ano
letivo no formato não presencial. Voltando ao presencial solicitaremos uma nova lista com materiais de uso coletivo).

Apontador com depósito
Lápis de escrever
Borracha
Lápis de cor
Régua 30cm
Cola bastão
Cola branca
01 caixa de material dourado simples
01 tesoura sem ponta

01 pasta transparente de grampo (Ensino Religioso)
01 pasta transparente com elástico (para tarefas)
01 caderno brochurão grande capa dura 48 folhas (Inglês)
01 caderno brochurão grande capa dura 48 folhas (Matemática)
01 caderno brochurão grande capa dura 96folhas (Caligrafia no formato 200x275mm)

MATERIAL PEDAGÓGICO – INTEGRAL BILÍNGUE
Entrega no prédio do Integral Bilíngue para professora.

01 Garrafa de água
01 Tesoura sem ponta

Cola branca
Cola bastão

Higiene Pessoal
1 cessaire para higiene pessoal bucal contendo uma esco a, uma pasta de dente e um fio dental .
1 troca de roupa completa para EME
A de er ir dentro de uma mochila todos os dias
1 cai a de len os de papel
Obs: odos os materiais e uni orme de er o ser eti uetados com o nome da crian a
Não achamos necessário um estojo exclusivo para o bilíngue. Os alunos podem usar o mesmo que usam no regular.
Sobre as colas e a tesoura, esses sim mantemos em sala.

LISTA DE MATERIAIS
3º ANO INTEGRAL BILÍNGUE

2021

Início das aulas – Ensino Fundamental: 18/01/2021
Horário das aulas: Matutino: 7h20 às 12h
Vespertino: 13h às 17h40
Integral: 7h20 às 11h50 e 13h30 às 17h30
Os materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança.
Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula.
Livros didáticos / Paradidáticos
Sistema Mackenzie de Ensino : Língua Portuguesa, matemática, ciências, arte e
história/geografia.
Material de tecnologias Integradas
Os três livros literários
02 livros paradidático em inglês
01 Dicionário didático básico – Língua Portuguesa
Super Minds American English Student’s book 3 – Herbert Puchta, Gunter Gerngross and
Peter Lewis-Jones – Cambridge – ISBN 978 1107 604 247
Super Minds American English Workbook 3 with online resources – Herbert Puchta, Gunter
Gerngross and Peter Lewis-Jones – Cambridge – ISBN 978 1107 482 692
Neuvo Recreo 3. Editora Santillana P 784 11 Acesse a plata orma li ue em “utilize seu
código P ” e a a seu cadastro

Onde adquirí-los
Na escola

Doce Flautear . Autora Schereiber, Ana Cristina Rissette. Ed. Cidade Musical

Site: Cidademusical.com.br

Na escola
Na escola via agenda
Na escola via agenda
Na papelaria
Na papelaria
Na papelaria
Web família
Site:loja.moderna.com.br.

Materiais Pedagógicos a serem utilizados na escola (os itens e a quantidade correspondem ao necessário para iniciar o
ano letivo no formato não presencial. Voltando ao presencial solicitaremos uma nova lista com materiais de uso
coletivo).

Lápis de escrever
Apontador com depósito
Borracha
Lápis de cor
Régua 30cm
Cola branca
01 tesoura escolar sem ponta
01 Pasta transparente de grampo (Ensino Religioso)
01 Material dourado
01 caderno brochurão grande capa dura 96 folhas (caligrafia formato 200x275mm) (l. Portuguesa)
01 caderno brochurão grande capa dura 96 folhas (Matemática)
01 caderno brochurão grande capa dura 48 folhas (Inglês)
01 caderno brochurão grande capa dura 48 folhas (Geografia)
01 caderno brochurão grande capa dura 48 folhas (História)
01 caderno brochurão grande capa dura 48 folhas (Ciências)
MATERIAL PEDAGÓGICO – INTEGRAL BILÍNGUE
Entrega de materiais no prédio do Integral Bilíngue

01 Garrafa de água
01 Tesoura sem ponta

Cola branca
Cola bastão

01 Caderno espiral de 80 folhas

Higiene Pessoal
1 cessaire para higiene pessoal/bucal, contendo uma escova, uma pasta de dente e um fio dental .
1 troca de roupa completa para EME
A de er ir dentro de uma mochila todos os dias
1 cai a de len os de papel
Obs: Todos os materiais e uniforme deverão ser eti uetados com o nome da crian a
Não achamos necessário um estojo exclusivo para o bilíngue. Os alunos podem usar o mesmo que usam no
regular. Sobre as colas e a tesoura, esses sim mantemos em sala.

LISTA DE MATERIAIS
4º ANO INTEGRAL BILÍNGUE
Início das aulas – Ensino Fundamental: 18/012021
Horário das aulas: Matutino: 7h20 às 12h
Vespertino: 13h às 17h40
Integral: 7h20 às 11h50 e 13h30 às 17h30
Os materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança.
Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula.
Livros didáticos / Paradidáticos
Sistema Mackenzie de Ensino : Língua Portuguesa, matemática, ciências, arte e
história/geografia.

2021

Onde adquirí-los
Na escola
Na escola

Material de tecnologias Integradas
02 livros paradidáticos em inglês
Os três livros literários
01 Dicionário didático básico – Língua Portuguesa
Nuevo Recreo 4. Editora Santillana. PIN 580716 Acesse a plataforma Clique em
“utilize seu código P ” e a a seu cadastro

Na escola via agenda
Na escola via agenda
Na papelaria
Web família
Site: loja.moderna.com.br
Na papelaria

YOUNG EXPLORERS: LEVEL 2: CLASS BOOK .Autores Charlotte Covill,
Mary Charringtn, Paul Shipton, Nina Lauder, Suzanne Torres Shona Evans and
Sarah Philips ISBN: 9780194027625 Editora: Oxford University Press.
YOUNG EXPLORERS: LEVEL 2: ACTIVVITY BOOK WITH ONLINE
Na papelaria
PRACTICE .Autores Charlotte Covill, Mary Charringtn, Paul Shipton, Nina
Lauder, Suzanne Torres Shona Evans and Sarah Philips ISBN: 9780194026468
Editora: Oxford University Press.
Materiais Pedagógicos a serem utilizados na escola (os itens e a quantidade correspondem ao necessário para iniciar o
ano letivo no formato não presencial. Voltando ao presencial solicitaremos uma nova lista com materiais de uso
coletivo).

Lápis de escrever
Apontador com depósito
Borracha
Lápis de cor
Régua 30cm
Cola branca
01 pasta transparente fina com elástico
01 Pasta transparente de grampo (Ensino Religioso)
01 tesoura escolar sem ponta
01 cadernos brochurão grande capa dura 96 folhas (Português)
01 cadernos brochurão grande capa dura 96 folhas (Matemática)
01 cadernos brochurão grande capa dura 96 folhas (História)
01 cadernos brochurão grande capa dura 96 folhas (Geografia)
01 cadernos brochurão grande capa dura 96 folhas (Ciências)
MATERIAL PEDAGÓGICO – INTEGRAL BILÍNGUE
Entrega de materiais no prédio do Integral Bilíngue

01 Garrafa de água
01 Tesoura sem ponta

Cola branca
Cola bastão

01 pasta oficio aba lombo 4cm transparente
para guardar livros.
Higiene Pessoal
1 cessaire para higiene pessoal bucal contendo uma escova, uma pasta de dente e um fio dental .
1 troca de roupa completa para EME
A de er ir dentro de uma mochila todos os dias
1 cai a de len os de papel
Obs: odos os materiais e uni orme de er o ser eti uetados com o nome da crian a
Não achamos necessário um estojo exclusivo para o bilíngue. Os alunos podem usar o mesmo que usam no
regular. Sobre as colas e a tesoura, esses sim mantemos em sala.

LISTA DE MATERIAIS
5º ANO INTEGRAL BILÍNGUE

2021

Início das aulas – Ensino Fundamental: 18/012021
Horário das aulas: Matutino: 7h20 às 12h
Vespertino: 13h às 17h40
Integral: 7h20 às 11h50 e 13h30 às 17h30
Os materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança.
Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula.
Livros didáticos / Paradidáticos
Onde adquirí-los
Sistema Mackenzie de Ensino : Língua Portuguesa, matemática, ciências, arte e Na escola
história e geografia.
Material de tecnologias Integradas
Na escola
Os três livros literários
Na escola via agenda
01 Dicionário didático básico – Língua Portuguesa
Na papelaria
Nuevo Recreo 5. Editora Santillana. PIN 021538. Acesse a plataforma através
Web família
do endereço: loja moderna com br li ue em “utilize seu código P ” e a a
Site: loja.moderna.com.br
seu cadastro.
OXFORD DISCOVER 1 STUDENT BOOK PACK – SECOND EDITION
Na papelaria
Autores: Lesley Koustaff, susan rivers, Kathleen Kampa, Charles Vilina, Kenna
Bourke and Victória Tebbs. ISBN:9780194053877 - Editora Oxford
Oxford Read and Imagine Level 5: The bad house;
Na papelaria
Oxford Read and Imagine Level 6: invisible.
Na papelaria
Materiais Pedagógicos a serem utilizados na escola (os itens e a quantidade correspondem ao necessário para iniciar o
ano letivo no formato não presencial. Voltando ao presencial solicitaremos uma nova lista com materiais de uso
coletivo).

Lápis de escrever
Apontador com depósito
Borracha
Lápis de cor
Régua 30cm
Cola branca
Cola bastão
01 Pasta transparente de grampo (Ensino Religioso)
01 pasta fina com elástico
01 tesoura escolar sem ponta
01 Compasso
01 Transferidor
01 caderno grande espiral de 50 folhas (geografia)
01 caderno grande espiral de 50 folhas (história)
01 caderno grande espiral de 50 folhas (Ciências)
01 cadernos brochurão 96 folhas capa dura grande ( matemática)
01 cadernos brochurão 96 folhas capa dura grande (Português)
MATERIAL PEDAGÓGICO – INTEGRAL BILÍNGUE
Entrega de materiais no prédio do Integral Bilíngue

01 garrafa de água
01 caderno espiral 100 folhas

Cola branca
tesoura sem ponta
Cola bastão
Higiene Pessoal
1 cessaire para higiene pessoal bucal contendo uma esco a uma pasta de dente e um io dental.
1 troca de roupa completa para EME
A de er ir dentro de uma mochila todos os dias
1 cai a de len os de papel
Obs: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da crian a
Não achamos necessário um estojo exclusivo para o bilíngue. Os alunos podem usar o mesmo que usam no
regular. Sobre as colas e a tesoura, esses sim mantemos em sala.

