LISTA DE MATERIAL PARA 2020 – Ensino Fundamental - 1º ANO
O Colégio Objetivo fornece aos seus alunos todos os Cader nos de Atividades necessários ao trabalho
desenvolvido nas diversas áreas. Esses cadernos são elaborados pelos coordenadores do Colégio Objetivo,
sendo trabalhados e complementados por meio de vivên cias práticas, aulas de laboratório, leituras
especializadas e outras atividades.
Durante o ano letivo são distribuídos ao aluno:
2 diários do aluno
2 blocos de fichas de Língua Portuguesa
As fichas apresentam a linguagem como um meio de comunicação e expressão do pensamento, dos
sentimentos e das vivências. O texto é tido como unidade básica de ensino da leitura e da escrita, a partir da
reflexão estimulada nas crianças sobre o processo envolvido na alfabetização.
Matemática
Os conteúdos de Matemática têm como propósito desafiar acriança para a resolução de situações-problema,
que possibilitam a reflexão e a construção do pensamento matemático.
1 bloco de fichas de Projeto Itinerários e Maquetes
O projeto contribui para a criança se localizar no espaço, descrever onde se encontra e para onde quer ir,
utilizando o vocabulário específico para abordar os pontos de referência, a posição, a direção e o sentido.
1 bloco de fichas de História, Geografia e Ciências
As vivências sociais, as histórias, os modos de vida, os lugares e o mundo natural são para as crianças parte de
um todo integrado. O trabalho reúne temas que ampliando as experiências das crianças favorece a construção
de conhecimentos diversificados sobre o mundo social e natural.
1 bloco de fichas de Arte
O material de Arte visa a oferecer à criança a observação dos elementos constituintes da linguagem visual
(ponto, linha, forma, cor, volume, contrastes, luz, texturas); o conhe cimento de diversas formas de produção
artística (desenhos, pinturas, esculturas e fotografias) e “leitura” de obras de arte a partir da observação,
narração, descrição e interpretação de imagens e objetos.
1 bloco de fichas de Música
A Música, vista como linguagem, explora possibilidades de aprendizado em que o aluno aprecia, experimenta,
vivencia e constrói. As atividades têm como objetivo a percepção de sensações, sentimentos e pensamentos,
promovendo a interação e comunicação social.
1 bloco de fichas de Inglês
No caderno de Inglês o vocabulário proposto é aquele de que a criança já está segura em Português: família,
escola, números, cores, datas comemorativas, rou pas, partes do corpo, animais, meios de transporte, frutas,
alimentos e bebidas, músicas, elementos da natureza. Com esse vocabulário, apresentado de maneira dinâmica
e de acordo com cada faixa etária, introduzem-se algumas estruturas linguísticas básicas.
1 caderno de folhas brancas
Para o registro de atividades, vivências, desenhos e escrita espontânea de todas as áreas de ensino. Seu
formato em espiral e suas folhas de tamanho ofício favorecem a orientação espacial.
1 caderno pautado
O caderno pautado é um recurso utilizado para aquisição de uma orientação espacial de que o aluno necessita
para iniciar suas atividades em cadernos com linhas. É também um suporte de escrita que estimula a própria
ação de “escrever”, seja por meio de escritas espontâneas a partir de um tema ou de um gênero textual.

Caderno de Estudo Dirigido (elaborado pelos professores do Colégio Objetivo Júnior e Infantil)
Caderno de Tarefas (elaborado pelos professores do Colégio Objetivo Júnior e Infantil)
Caderno de Apoio (elaborado pelos professores do Colégio Objetivo Júnior e Infantil)

I) Material de uso individual (levar apenas no início das aulas)











1 apontador com depósito
1 borracha
1 caixa de lápis de cor (12 cores ou mais)
1 canetas hidrográficas (12 cores ou mais ponta fina)
1 cola bastão grande
1 estojo
1 giz de cera grosso – 12 cores
4 lápis pretos Faber Castell
1 pasta polionda azul de elástico (2 cm)
1 tesoura de ponta arredondada (Mundial ou Laser)

II) Material para uso em classe



























1 avental para pintura
1 bloco EcoCores Moldura decorada novaprint
1 bloco EcoCores Textura Visual (1,2 ou 3) com 36 folhas
1 bloco EcoCores A3 com 42 folhas
10 botões coloridos (grandes)
1 caderno de matemática (Tilibra com 32 folhas)
2 caixas grandes de massa de modelar Utti Gutti (marca Licyn)
4 capas plásticas (capa e contra capa) para encadernação tamanho A3
4 capas plásticas (capa e contra capa) para encadernação tamanho A4
1 cola adesiva universal para artesanato
20 envelopes coloridos – tamanho carta
10 espirais nº 12mm
10 espirais nº 17mm
1 estojo de aquarela com pincel
4 etiquetas tamanho A4 – adesivo único
1 etiqueta bolinha (PIMACO)
3 EVA com glitter (verde, amarelo e preto)
4 EVA liso (cores variadas)
500 folhas de papel sulfite A4
2 gibi (revista em quadrinhos)
Lápis de escrever colorido (GRAPHICOLOR – 3 cores)
2 m de papel Contact transparente
100 palitos de sorvete coloridos
1 revista para recorte
25 sacos plásticos grossos (tamanho ofício)
Tempera guache (6 cores) com pincel (ACRILEX)

III) Para uso em aula de Arte (deverá ser entregue separadamente dos demais materiais)












1 bloco de canson colorido A4
1 bloco de papel canson A4 - branco
1 bloco de papel mágico
1 cola – 90 gr
1 cola Tek bond (viscosidade 2 ou 3) - 20g.
1 pano – tipo “Perflex”
1 pincel chato escolar nº 4 ou 6
3 refil de cola quente (fino)
3 refil de cola quente (grosso)
½ metro de contact lousa (preto)
1 caderno meia pauta (Tilibra)

IV) Para uso de Música

 1 pasta plástica(acetato) com trilho

V) Para uso em aula de Inglês
 1 caderno pautado de 100 folhas

VI) Manter na Mochila







1 escova de dente e um creme dental
1 garrafa squeeze
1 necessaire
1 pacote de lenços umedecidos
1 toalha de pano para o lanche (para forrar a mesa)
1 toalha pequena de esporte

VII) Higiene Pessoal






1 guardanapo de pano para o lanche (forrar a mesa)
1 escova de dente
1 pasta de dente
1 nécessaire
1 garrafa squeeze










Para os alunos do Integral
1 caderno de desenho grande de capa dura
1 chinelo
1 nécessaire
1 pente ou escova de cabelo
3 sacos para guardar (roupa limpa, roupa suja e tênis/chinelo)
1 toalha de banho e mão
1 troca de roupa, sendo peças do uniforme
1 xampu, condicionador, sabonete e creme dental

OBS.: TODOS OS MATERIAIS SOLICITADOS SERÃO UTILIZADOS PARA CONTEMPLAR
ATIVIDADES DAS APOSTILAS NAS DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO, SENDO
IMPRESCINDÍVEL A ENTREGA DOS MESMOS E A SUBSTITUIÇÃO POR SIMILARES PODE
COMPROMETER OS RESULTADOS DESEJADOS.

Livros de Literatura Infantil
Os livros abaixo relacionados foram especialmente selecionados após avaliação, para atender ao
perfil da criança em cada faixa etária, pois eles funcionam como recursos valiosos no processo de
formação de leitores e escritores competentes. Proporcionam, ainda, uma aula prazerosa, rica em
reflexões, troca de ideias e experiências, oferecendo às crianças a percepção de diferentes aspectos
da realidade, ampliando seu universo pessoal e intelectual.

Relação dos livros – 1º ano
1º Bimestre
 Livro 01: A bruxinha Zuzu e o gato Miú - Autora: Eva Furnari – Editora Moderna
 Livro 02: Como começa? - Autora: Silvana Tavano – Editora Salamandra
 Livro 03: A menina da cabeça quadrada – ilustração de Bruna Assis Brasil - Autora: Emília
Nunez – Editora Tibi
 Livro 04: A primavera da lagarta - Autora: Ruth Rocha - Editora Moderna

2º Bimestre
 Livro 01: O aniversário de do Seu Alfredo – Autor: Amir Piedade – Editora Cortez
 Livro 02: Azul e Lindo: Planeta Terra, nossa casa - Autora: Ruth Rocha e Otávio Roth Editora Salamandra
 Livro 03: Bom dia todas as cores – Autora: Ruth Rocha – Editora Modena
 Livro 04: Assim assado – Autora: Eva Furnari – Editora Moderna

3º Bimestre
 Livro 01: Romeu e Julieta - Autora: Ruth Rocha - Editora Moderna
 Livro 02: Um amor de confusão – Autora: Dulce Rangel – Editora Moderna
 Livro 03: Ganhei um dinheirinho: o que posso fazer com ele? - Autora: Cássia D'Aquino Editora Moderna
 Livro 04: A velhinha que dava nome às coisas - Autora: Cynthia Rylant – Ed. Brinque-Book

4º Bimestre
 Livro 01: A revolta dos gizes de cera – Autor: Drew Daywalt – Editora Salamandra
 Livro 02: Zig-zag – Autora: Eva Furnari – Editora Moderna
 Livro 03: O menino que aprendeu a ver - Autora: Ruth Rocha – Editora Salamandra
 Livro 04: A velhinha maluquete - Autora: Ana Maria Machado - Editora Moderna
 Livro: Empreendedorismo e Projeto de Vida – 1º ano – Autor: Leo Fraiman / Editora:
FTD.
 Livro: Caligrafia - Volume1 - Editora Moderna (Não pode ser cópia devido a falhas nas linhas
para execução das atividades.) (ISBN 978-85-20-00400)
Estes livros serão obrigatórios nas aulas de Filosofia e Português.

Observação: Os livros tem que ser originais. Não podem ser cópias.
Observações importantes:
1. Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e o ano em que o aluno estudará.
2. Os itens que constam na lista de “Material Individual” deverão ser repostos sempre que
necessário.
3. Para facilitar as aquisições dos livros para Leitura Bimestral, a equipe da Lista de
material virá vender os livros no colégio nas datas 29, 30 e 31/01/2020.
O material escolar para uso em classe deverá ser entregue no Colégio, no período de
09 a 22 de janeiro, para o funcionário responsável.
Horários de entrega do material:
Período da manhã: das 8h às 11h30min.
Período da tarde: das 13h às 17h.

