
 

 

 
            

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020 
 TURMA: 1ª, 2a, 3a séries do Ensino Médio 

 

1- MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL 
 
Os materiais abaixo deverão ser identificados com o nome do aluno 
– favor marcar individualmente (régua, esquadro, compasso, etc.). 
Os cadernos deverão ser etiquetados com o nome do aluno. Esses 
materiais são adicionais aos de uso comum como caderno, livros, 
itens de escritas e outros.  

Sistema de Ensino Mackenzie: A lista dos livros será 
fornecida pela secretaria.  

 
OS MATERIAIS QUE COMPÕEM O ITEM 1 (MATERIAIS 
DE USO INDIVIDUAL) DEVERÃO PERMANECER COM O 
ALUNO DESDE O PRIMEIRO DIA DE AULA (em casa ou 
no armário). 

3Lápis preto nº. 02 
1Caneta azul/ 01 preta / 01 vermelha 
1Apontador plástico c/ depósito 
2Borrachas brancas 
Destaca texto (cores sortidas) 
2Cadernos Universitários (10 Matérias) para divisão das 
respectivas disciplinas ou Cadernos individuais para cada 
disciplina ou Fichário. 
1Cola Bastão ou líquida 
1Conjunto de Esquadros 
1Tesoura sem ponta  
1Régua em acrílico 30 cm 
1Transferidor 
1Compasso 
1Dicionário de Inglês 
1Dicionário de Português 
1 resma de sulfite branca – 500 folhas 
1 pasta catálogo preta 
1 pasta de elástico de papelão preta 
1 cadeado com chaves (2) número 25 
1 Avental branco de mangas compridas com tecido próprio 
para laboratório de Química (com a logomarca do colégio). 
Pode ser encomendado na loja de uniformes do colégio. 
 

  

  

 

LIVROS DIDÁTICOS 1ª SÉRIE DO ENSINO 

MÉDIO 

 

 Sistema Mackenzie de Ensino – livros vendidos na 
tesouraria do Colégio. 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 1ª SÉRIE DO 

ENSINO MÉDIO 

 

 Listagem orientada e entregue pelo professor de 
Literatura no início do ano letivo. 

 Livro para orientação financeira. Curso no 1º 
trimestre orientado pela professora – Universidade da 
Família. O mesmo deverá ser adquirido no início do ano na 
secretaria do colégio. Seguirá maiores informações. 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS 2ª E 3ª SÉRIES DO 

ENSINO MÉDIO 

 

 Filosofia / Sociologia, Arte e Gramática: Livros 
FTD, Coleção 360º, volume único para as três séries do 
Ensino Médio. Poderão ser adquiridos em papelarias, 
livrarias, encomendados na secretaria da escola, direto 
com a editora ou usados com alunos já formados. 
 

 Demais disciplinas – livros vendidos na tesouraria 
do Colégio (coleção composta por FTD e Mackenzie). 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 2ª E 3ª SÉRIES 

DO ENSINO MÉDIO 

 

 Listagem orientada e entregue pelo professor de 
Literatura no início do ano letivo. 

 Livro para orientação vocacional. Curso no 1º 
trimestre orientado pela professora – Universidade da 
Família. O mesmo deverá ser adquirido no início do ano na 
secretaria do colégio. Seguirá maiores informações. 

 

 

2- MATERIAIS DE ARTE E DE USO INDIVIDUAL 
 
Os materiais de arte serão solicitados no início das aulas. 
Obs: estes materiais podem permanecer no armário.  
 

3- ATESTADO MÉDICO E ATESTADOS DE 

TRABALHO (TODOS OS ALUNOS). 

 

Providenciar atestado médico para que o aluno (a) possa 
frequentar as aulas de Educação Física. Para aqueles que não 
podem frequentar deverá ser apresentado atestado 
bimestralmente sem ressalvas. (Anexar à ficha de matrícula/ 
rematrícula). Se o atestado for médico, o aluno deverá 
comparecer às aulas para execução de trabalhos teóricos. 
 

4- UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 
 

Para a segurança dos alunos e a prática adequada da 
atividade física, favor utilizar o uniforme completo que estará 
em exposição no Colégio. Não será permitida calça ou 
bermuda Jeans, sandálias, chinelos e outras vestimentas que 
possam prejudicar os alunos durante as aulas. 
Uniforme Masculino: Bermuda preta, camiseta do colégio e 
tênis. 
Uniforme Feminino: Calça legging preta, camiseta do colégio e 
tênis. 
 
 

5- UNIFORME DO COLÉGIO. 

 
O uso é OBRIGATÓRIO. Informações e vendas na secretaria. 
O uniforme é composto por: Calça/bermuda jeans na cor azul 
marinho, camiseta do colégio, blusa do colégio e calçados 
fechados.  (Não é permitido uso de chinelos e bonés).  
Obs.: Os alunos só poderão assistir as aulas e os plantões se 
estiverem devidamente uniformizados, caso contrário os 
familiares serão comunicados para providenciá-lo. 
 
 Observações importantes. 
 
1- Outros materiais poderão ser solicitados, conforme a 

necessidade dos projetos a serem desenvolvidos. 
 

 

Início das aulas: 27/01/2020. 

 
 

Ensino Médio: 7h10 às 12h30 

 
Educação Física Ens. Médio: 

1ª e 2ª séries – Quartas-feiras das 13h30 às 15h10 
3ª  série – Quartas-feiras das 15h10 às 16h50 

 

 


