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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 O material deverá ser entregue dos dias 27 a 29 de janeiro de 2021, nos seguintes horários: das 8h às 12h e das 14h às 17h. 
 Início das aulas para os estudantes da Ed. Infantil: 03/02/2021 

 A agenda escolar é de uso obrigatório durante o ano letivo. Em caso de perda, o estudante deverá adquirir outra. 

 O uniforme diário e o uniforme de educação física são de uso obrigatório, conforme Contrato de Prestação de Serviços    
Educacionais serão comercializados na secretaria da escola. 

 Em momento oportuno, solicitaremos uma taxa para a confecção das lembranças para o Dia das Mães e para o Dia dos Pais. 
 Outros materiais didáticos e/ou paradidáticos poderão ser solicitados no decorrer do ano, conforme a necessidade dos projetos a 
serem desenvolvidos. 

Exame Médico 
É condição para participar das aulas recreativas aquáticas, a apresentação de exame médico específico, no primeiro dia de aula, com 

data não superior a 30 (trinta) dias pelos médicos da família, que o declare apto a praticar atividade física, de acordo com o art.4 da Lei 2.185, 
de 30/12/98, publicada no DODF. A escola não dispõe desse tipo de serviço (Contrato de Prestação de Serviços Educacionais). 

Livros didáticos a serem adquiridos na Escola 

 Integrado  - Livro Didático do Sistema Mackenzie de Ensino – SME 

 Integrado  - Competência auditiva do Sistema Mackenzie de Ensino - SME 
 Integrado  - Material Móvel do Sistema Mackenzie de Ensino - SME 

 Inglês – Livro didático do Sistema Mackenzie de Ensino – SME 

 Inglês – Competência Auditiva do Sistema Mackenzie de Ensino – SME 

 Inglês – Material Móvel do Sistema Mackenzie de Ensino – SME 

 Ensino Religioso e Ética – Crer e Ser – Jardim II (Educação Infantil). Editora Cultura Cristã – Anep. 
 Obs: O projeto de leitura será vendido posteriormente na secretaria da escola (não faz parte do SME e deverá ser adquirido a parte) 
     Obs.: Os materiais do Sistema Mackenzie de Ensino - SME serão entregues diretamente aos responsáveis pelo aluno. O pagamento desses 
materiais deve ser efetuar no ato da matrícula, conforme o critério do pagamento apresentado. 

 
Qtd. Material pedagógico a ser utilizado na escola Justificativa de uso 

2 Borracha branca com capinha tipo TK 
Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo para os trabalhos 
pedagógicos. 

1 

Caderno de desenho, grande, capa dura, com 48 
folhas (sem folha de seda), encapado com Contact  
transparente 

Material de uso individual – utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo. 

1 Gizão de Cera Caras & Cores  
Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo para os trabalhos 
pedagógicos (cores, tamanho, coordenação motora, percepção tátil). 

1 Ecolápis de cor Caras & Cores 
Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo para os trabalhos 
pedagógicos. 

1 Estojo de higiene bucal  
Material de uso individual – utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo 
para a higiene pessoal (limpeza bucal). 

5 Lápis de grafite triangular – Jumbo Material de uso individual – utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo 
1 Mochila Material de uso individual – utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo. 

1 Caderno de 48 folhas pequeno – capa dura Material de uso individual – utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo. 

2 Cadernos brochura capa dura – 48 folhas Material de uso individual – utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo. 

4 Pastas Plásticas grampo Trilho – 24x34 Material de uso individual – utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo. 

1 
Pasta catálogo, preta, com 50 plásticos (para o 
portfólio) 

Material de uso individual – utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo 
para a colocação dos trabalhos pedagógicos – Portfólio. 

1 Pasta verde com elástico (polionda fina – 2 cm) 
Material de uso individual – utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo 
para a colocação dos trabalhos pedagógicos. 

1 
Pote de massa de modelar - base amido  
(500 g) 

Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo para os trabalhos 
pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdos (cores, tamanho, forma, 
coordenação motora, percepção tátil). 

1 Resma de papel oficio  branco 
Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo para os trabalhos 
pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdos (cores, coordenação 
motora, percepção tátil). 
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1 
Tela para pintura, branca (20x30) 
  

Material de uso individual – utilizado pelo estudante no Projeto “Mostra 
Cultural”, no 2º Semestre. Obs. Alunos que fizeram a entrega no ano letivo 
de 2020, não precisarão entregar novamente. (confirmar na Secretaria). 

1 
Uma bermuda ou calça e uma camiseta do uniforme 
em embalagem plástica, para eventual necessidade, 
na mochila, diariamente. 

Material de uso individual – utilizado pelo estudante (em caso de 
necessidades) ao longo do ano letivo para a higiene pessoal. 

1 
Estojo completo com zíper contendo: lápis de 
escrever, borracha, apontador, tesoura sem ponta 
(uso para atividades domiciliares), cola e lápis de cor 

Material de uso individual – utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo 
para a confecção dos trabalhos pedagógicos. 
 
 

 

(   ) VALE-PÁPEIS : 04 folhas de cartolina branca, 04 
folhas de cartolina dupla face , 04 folhas de papel de 
presente, 10 folhas de EVA , 04 folhas EVA estampado 
, 04 folhas de EVA com glitter, 2 folhas de papel 
celofane transparente, 05 folhas de papel cartão, 02 
folhas de papel chambril. 
Obs: Adquirir vale-papéis na Papelaria Rabisk 

Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo para os trabalhos 
pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdos (cores, tamanho, 
coordenação motora, percepção tátil). Obs. Alunos que fizeram a entrega 
no ano letivo de 2020, não precisarão entregar novamente. Valor do vale - 
papéis R$: 65,00, somente na Papelaria Rabisk. 

   

 Todo material deverá ser identificado e cadernos encapados  
   

 Uniforme escolar  

   

 Feminino Masculino 

 

Uso diário 

 Tênis de qualquer cor com meias brancas 
 Short-saia azul (Ed. Infantil e Fund. I) 

 Conjunto de agasalho (Colégio Simonton) 

 Camiseta com e sem manga 
 

 
   Para as aulas de educação física 

 Bermuda ciclista e regata nadador 
 

Uso diário 

 Tênis de qualquer cor com meias brancas 
 Bermuda ou calça azul  

 Conjunto de agasalho (Colégio Simonton) 

 Camiseta com e sem manga 
 

 
 Para as aulas de educação física 

 Calção e camiseta regata 
 

 Os uniformes estarão à venda na secretaria da escola  

   

 

 
Lista de Material em conformidade com a Lei Distrital 4.311/2009 e a Lei Federal 12.886/2013 

PROCON  - SCS, Bloco B60 – Sala 240 – Asa Sul, Brasília – DF, Telefone: (61) 2104-4360 
PROCON Rodoviária - Subsolo da Estação Rodoviária de Brasília, Plataforma D, Brasília – DF, Telefone: (61) 2104-1520 

 
Colégio Presbiteriano Simonton – Telefone 3356-1785 

 

 

   
   

 
 

  
  

 
 

 

 
 


