Colégio Couto Magalhães
Fundamental (anos iniciais) CCJ

LISTA DE MATERIAIS - 2022
1º ANO

Início das aulas – Ensino Fundamental: 20/01/2022
Entrega dos materiais: 18/01/2022 e 19/01/2022. No horário que sua criança foi matriculada.
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, História/Geografia.
Três livros literários
Material de Tecnologias Integradas
Material de Inglês
Coleção Eu Gosto Mais. Educação Musical. Volume 1 – Editora IBEP
Materiais Pedagógicos a serem utilizados na escola
01 bolsinha com lápis
10 lápis de escrever Faber Castell
02 caixas de lápis de cor Faber Castell (24 cores)
01 estojo de caneta hidrográfica Faber Castell (12 cores)
01 caixa de giz de cera (12 cores)
04 borrachas Tk Faber Castell
02 apontadores com depósito
01 régua plástica transparente 30cm
01 tesoura pequena Tramontina (nome gravado)
01 pincel chato nº4
01 fita crepe
02 colas bastão
02 colas brancas 110 Tenaz
01 cola de silicone líquida 60ml
04 cadernos brochurão grande capa dura (96 folhas)
01 caderno brochurão grande capa dura (96 folhas) caligrafia
01 pasta transparente (bailarina)
01 pasta elástica transparente com elástico (para transportar tarefas)
01 pasta escolar com rodinhas (sugestão)
01 caixa de material dourado
04 cartolinas estampadas (xadrez, bolinhas, listradas)
02 metros de papel Contact (transparente grosso)
01 pacote de papel fotográfico adesivo (20 folhas)
01 bloco de Canson Colorido A3 branco
01 bloco de Canson colorido A4
01 pacote de papel fotográfico sem adesivo (20 folhas) 230gr
01 pacote de papel Diplomata Optaline 120 GR
05 pacotes de Chamequinho nas cores: azul, pêssego, amarelo, verde e rosa (100 folhas cada)
02 potes de massinha Soft Acrilex 500g (cores variadas)
01 tinta guache 250 ml
01 pacote de palito de picolé com 100 unidades
Revistas e Jornais para recorte
01 tela 20x30 (ARTES)
01 corante alimentício (cor à sua escolha) (ARTES)
01 pacote de lantejoulas (ARTES)
01 pacote de penas coloridas (ARTES)
01 caixa de giz de cera com 12 cores (ARTES)

Onde adquiri-los
Escola
Escola via agenda
Escola
Escola
Livraria

Colégio Couto Magalhães
Fundamental (anos iniciais) CCJ

LISTA DE MATERIAIS - 2022
2º ANO

Início das aulas – Ensino Fundamental: 20/01/2022
Entrega dos materiais: 18/01/2022 e 19/01/2022. No horário que sua criança foi matriculada.
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 e História/Geografia.
Material de Tecnologias Integradas.
Material de Inglês
Três livros literários.
Coleção Eu Gosto Mais, Educação Musical. Volume 2 – Editora IBEP.
Ventanita al español. Volume 2. Editora Santillana.
Materiais Pedagógicos a serem utilizados na escola.
02 apontadores com depósito
05 borrachas TK faber Castell
10 lápis de escrever Faber Castell
01 caixa de lápis de cor Faber Castell
01 caixa de lápis de cor (24 cores)
01 estojo de caneta hidrográfica 12 cores Faber Castell
01 tesoura escolar Tramontina com nome gravado
01 régua plástica transparente 30cm
01 cola de silicone líquida 60 ml
01 cola bastão 36g Faber Castell
02 colas brancas 110 Tenaz
01 fita adesiva larga
03 cadernos brochurão 96 folhas capa dura
01 caderno brochurão grande capa dura (96 folhas) caligrafia
01 pasta elástica fina (para transporte de atividade em folha)
01 pasta transparente (bailarina)
01 metro de papel Contact transparente
01 pacote de papel fotográfico adesivo
1 resma de papel Chamex 500g
01 pacote de Chamequinho colorido
01 pacote de Canson A4 colorido
01 pacote de Canson A3 colorido
01 pacote de Canson A3 branco
02 cartolinas estampadas
02 revistas para recorte
02 gibis
01 tela 20x30 (ARTES)
01 corante alimentício (cor à sua escolha) (ARTES)
02 colas relevo 3D color - 35ml cores: branca e preta (ARTES)
01 pote de massinha de modelar soft 150g (ARTES)
01 cola gel 63g - (faber castell) (ARTES)
03m fita grega verde - sianinha (ARTES)

Onde adquiri-los
Escola
Escola
Escola
Escola via agenda
Livraria
Livraria

Colégio Couto Magalhães
Fundamental (anos iniciais) CCJ

LISTA DE MATERIAIS - 2022
3º ANO

Início das aulas – Ensino Fundamental: 20/01/2022
Entrega dos materiais: 18/01/2022 e 19/01/2022. No horário que sua criança foi matriculada.
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,
História/Geografia.
Material de Tecnologias Integradas.
Material de Inglês.
Três livros literários.
Coleção Eu Gosto Mais, Educação Musical. Volume 3 – Editora IBEP.
Ventanita al español. Volume 3. Editora Santillana.
Materiais Pedagógicos a serem utilizados na escola.
01 estojo escolar completo (lápis, borracha, apontador, lápis de cor...)
01 estojo de caneta hidrográfica de 12 cores Faber Castell
01 marca texto (cor da sua preferência)
04 cadernos brochurão 48 folhas
02 cadernos brochurão 96 folhas
02 colas branca 90g
01 cola bastão 40g
01 cola de silicone líquida 60 ml
01 pasta elástica transparente fina
01 tesoura escolar sem ponta
01 régua plástica transparente 30cm
01 pacote de palitos de picolé colorido (Sounid)
01 fitilho 50 metros médio (azul, vermelho ou branco)
02 pacotes de Canson A4 colorido
01 resma de papel Chamex 500 folhas
01 bloco de A3 branco
01 pacote de Chamequinho colorido
01 pacote de papel fotográfico adesivo
01 pacote de papel Diplomata branco
02 cartolinas estampadas (xadrez, bolinhas, listradas)
02 papel crepom cores variadas
01 tela 20x30 (ARTES)
01 corante alimentício (cor à sua escolha) (ARTES)
02 colas relevo 3D color - 35ml cores: vermelha e amarela (ARTES)
01 pote de massinha de modelar soft 150g (ARTES)
01 pincel Acrilpen preto (ARTES)
03m fita grega preta - sianinha (ARTES)

Onde adquiri-los
Escola
Escola
Escola
Escola via agenda
Livraria
Livraria

Colégio Couto Magalhães
Fundamental (anos iniciais) CCJ

LISTA DE MATERIAIS - 2022
4º ANO

Início das aulas – Ensino Fundamental: 20/01/2022
Entrega dos materiais: 18/01/2022 e 19/01/2022. No horário que sua criança foi matriculada.
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, História e Geografia.
Material de Tecnologias Integradas.
Material de Inglês
Três livros literários.
Coleção Eu Gosto Mais, Educação Musical. Volume 4 – Editora IBEP.
Dicionário didático Básico de Língua Portuguesa.

Onde adquiri-los
Escola
Escola
Escola
Escola via agenda
Escola
Papelaria

Ventanita al español. Volume 4. Editora Santillana.

Papelaria

Materiais Pedagógicos a serem utilizados na escola.
01 estojo escolar completo (lápis, borracha, apontador , lápis de cor...)
01 estojo de caneta hidrográfica de 12 cores Faber Castell
01 marca texto (cor da sua preferência)
04 cadernos brochurão 48 folhas
02 cadernos brochurão 96 folhas
02 colas branca 90g
01 cola bastão 40g
01 cola branca 90g
01 pasta elástica transparente fina
01 tesoura escolar sem ponta
01 régua plástica transparente 30cm
01 pacote de palitos de picolé colorido (Sounid)
01 fitilho 50 metros médio (azul, vermelho ou branco)
02 pacotes de Canson A4 colorido
01 bloco de A3 branco
01 resma de papel Chamex 500 folhas
01 pacote de Chamequinho colorido
03 papel cartão fosco grosso grande (marrom, vermelha e azul)
02 papel crepom cores variadas
01 pacote de papel fotográfico adesivo
01 pacote de papel Diplomata branco
01 tela 20x30 (ARTES)
01 corante alimentício (cor à sua escolha) (ARTES)
03 pacotes de massa EVA para modelagem - cores à escolha (ARTES)
01 caixa de giz de cera - 12 unidades (ARTES)
06 folhas papel de seda - cores à escolha (ARTES)
01 barbante pequeno cru (ARTES)

Colégio Couto Magalhães
Fundamental (anos iniciais) CCJ

LISTA DE MATERIAIS - 2022
5º ANO

Início das aulas – Ensino Fundamental: 20/01/2022
Entrega dos materiais: 18/01/2022 e 19/01/2022. No horário que sua criança foi matriculada.
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

Onde adquiri-los

Sistema Mackenzie de Ensino: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e História/Geografia.
Três livros literários.
Material de Tecnologias Integradas.
Material de Inglês.
Coleção Eu Gosto Mais, Educação Musical. Volume 5 – Editora IBEP.
Ventanita al español. Volume 5. Editora Santillana.
01 dicionário básico Língua Portuguesa.

Escola
Escola via agenda
Escola
Escola
Livraria
Livraria
Papelaria

Materiais Pedagógicos a serem utilizados na escola.
01 caneta azul
01 caneta preta
01 caneta permanente (preta e azul)
01 estojo de caneta hidrográfica 12 cores Faber Castell
01 caixa de lápis de cor comum – 12 cores
10 lápis de escrever
01 apontador com depósito
02 borrachas TK
01 pasta elástica fina
01 régua plástica transparente 30cm
01 tesoura escolar Tramontina (com nome gravado)
01 compasso
01 transferidor
04 cadernos brochura 48 folhas capa dura grande
02 cadernos espiral 96 folhas capa dura grande
03 colas branca Tenaz 90g
01 cola de silicone 100g
01 fita crepe
01 fita de embalagem transparente
02 papel cartão fosco grosso grande (amarelo e verde)
02 blocos de Canson colorido A4
01 pacote de papel fotográfico adesivo
01 bloco de papel colorido A3
01 resma de papel Chamex 500 folhas
04 papel crepom (cores variadas)
01 tela 20x30 (ARTES)
01 corante alimentar - cor à sua escolha (ARTES)
01 pote de massa cerâmica(Acrilex) - 500g (ARTES)
01 tinta acrílica - cor à sua escolha (ARTES)
03 canetas Acrilpen cores variadas (ARTES)
12 botões cores e tamanhos variados (ARTES)
1/2 metro de algodão cru mais grosso (ARTES)

