Público Alvo: Educação Infantil

LISTA DE MATERIAL PARA 2020
Infantil I Fase 2
O Colégio Objetivo Júnior e Infantil fornece aos seus alunos todos os Cadernos de Atividades
necessários ao trabalho desenvolvido nas diversas áreas.
Esses cadernos são elaborados pelos coordenadores do Objetivo São Paulo, sendo trabalhados e
complementados por meio de vivências práticas, aulas de laboratório, leituras especializadas e outras
atividades.
Durante o ano letivo são distribuídos ao aluno:
 02 Diários do aluno
 02 Blocos de fichas de Linguagem: As atividades variadas na área de Linguagem têm a finalidade de
ampliar os níveis do letramento, o desenvolvimento do pensamento criativo e crítico, o incentivo ao raciocínio
lógico, tendo o texto como unidade básica da leitura e da escrita.
 02 Blocos de fichas de Matemática: Por meio de situações-problema, os alunos encontram oportunidades
de reconhecer e valorizar os números, as operações numéricas, as contagens orais, as noções espaciais,
buscando caminhos para compreensão do conceito em questão e registrando suas hipóteses.
 01 Bloco de fichas de Natureza e Cultura: 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 denominado Natureza e Cultura reúne temas que ampliando as experiências das crianças
favorece a construção de conhecimentos diversificados sobre o mundo social e natural.
 01 Bloco de fichas de Artes Visuais: O material de Artes Visuais visa oferecer à criança a observação dos
elementos constituintes da linguagem visual (ponto, linha, forma, cor, volume, contrates, luz e texturas); o
conhecimento de diversas formas de produção artística (desenho, pinturas, esculturas e fotografias) e “leitura”
de obras de arte a partir da observação, narração, descrição e interpretação de imagens e objetos.
 01 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.
 01 Bloco de fichas de Inglês: No material de Inglês, o aluno tem contato com a língua por meio de
palavras que nomeiam diversos elementos que fazem parte do seu universo cultural. Com a utilização de
situações-problema, a criança, a cada atividade, tem um desafio a enfrentar para, em seguida, registrar o que
pensou, organizou e decidiu.
 02 Cadernos de Tarefas: Elaborados pelos professores do Colégio Objetivo Júnior e Infantil.
 02 Cadernos de Coordenação Motora: Elaborados pelos professores do Colégio Objetivo Júnior e Infantil.

Material para uso em classe:
Quantidade

01 pacote
01 pacote
01 pacote
01 pacote
01 rolo
01 jogo
01 unidade
04 unidades
04 unidades
01 unidade
01 unidade
02 refis
02 refis
01 metro
01 metro
03 placas
03 placas
20 unidades
01 unidade
01 unidade
01 unidade
02 metros
500 gramas
02 metros
01 pacote
01 caixa
02 unidades
01 pacote
01 caixa
02 unidades
01 unidade
01 unidade
04 caixas
01 rolo
01 bloco
01 pacote
01 pacote
02 pacotes
01 pacote
01 bloco
04 folhas
01 folha
01 folha
500 folhas
01 pacote
01 pacote
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 rolo
01 pacote

Descrição do Material

Alfabeto em E.V.A. (letras médias)
Areia (colorida)
Algodão em bolinhas (p/ apostila de coordenação motora)
Avental para Arte
Barbante colorido pequeno
Caneta hidrocor, ponta grossa (12 cores)
Caneta para tecido
Capa e contra capa (tamanho A3)
Cola branca de 90 g (cada)
Cola adesiva universal p/ artesanato
Cola Puff
Cola quente (fino)
Cola quente (grosso)
Contact colorido liso (cor lisa a escolher)
Contact transparente (p/ apostila de coordenação motora)
E.V.A. (40 x 85 cm) – (1 amarelo, 1 branco e 1cinza)
E.V.A. (40 x 85 cm) – texturizada glitter (1 branco, 1 rosa choque e 1 azul)
Espirais para 100 folhas (17mm)
Estojo de 3 divisões
Estojo de cola colorida (6 cores)
Estojo de pintura a dedo (6 cores)
Feltro (verde)
Fibra de silicone
Fita de cetim nº 01 (meninos: azul / meninas: vermelho)
Forminhas de doce
Gizão de cera (12 cores)
Laços fáceis
Lantejoula média (cor a escolher)
Lápis de cor (grosso) 12 cores
Lápis Jumbo
Lixa de construção
Maleta polionda com alça A3 (azul)
Massa de modelar (12 cores – Sugestão: Utti-Gutti)
Novelo de lã (p/ apostila de coordenação motora)
Novaprint (multformas 12 cores)
Números em E.V.A
Olhos móveis médio
Palito de sorvete (colorido)
Papel canson (colorido)
Papel canson A3 (branco)
Papel crepom (1 marron, 1 roxo, 1 rosa claro e 1 verde)
Papel espelhado (prata)
Papel pardo
Papel sulfite A4
Papel de balas
Palitos de fosforo (p/ apostila de coordenação motora)
Pasta classificadora
Pincel chato Tigre nº 20
Pincel de barba
Pintura
Prendedor de madeira

02 unidades
30 unidades
02 pacotes
02 metros
01 unidade
01 pote
01 pote

Revistas p/ recortes
Sacos plásticos tamanho A4
Saquinho de presents (médio)
Tecido estampado (chita)
Tesoura escolar com mola - Mapede
Tinta guache 250 ml (cor a escolher)
Tinta plástica (qualquer cor)

Material para Natação:
Quantidade
Descrição do Material
01
Chinelo com elástico
01
Condicionador infantil
01
Nécessaire
01
Pente ou escova para cabelo
01
Roupão
01
Sabonete líquido
01
Sacola para natação
01
Toalha de banho
01
Troca de roupa (peças do uniforme)
01
Xampu infantil
OBS.: Os materiais deverão ser identificados com Nome e Ano da criança e repostos ao acabar.

Material de Higiene (manter diariamente na mochila):
Quantidade
Descrição do Material
01
Copo plástico ou Squeeze (garrafinha p/ água)
01
Escova de dente com tampa nas cerdas
01
Guardanapo de pano para o lanche (manter na lancheira)
01
Nécessaire
03
Sacos para guardar (roupa limpa, roupa suja e sapato/chinelo)
01
Toalha de mão
01
Troca de roupa (peças do uniforme)
01
Tubo de creme dental
OBS.: Os materiais deverão ser identificados com Nome e Ano da criança e repostos ao acabar.

Para alunos do período integral, além do material acima:
Quantidade
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Descrição do Material
Caixa organizadora plastic (15 litros)
Chinelo com elástico
Cobertor ou manta tamanho de berço
Condicionador infantil
Fronha pequena
Jogo de lençol com elástico tamanho de berço
Pente ou escova para cabelo
Sabonete líquido
Toalha de banho
Travesseiro pequeno
Troca de roupa sendo (peças do uniforme)
Xampu infantil

OBS.: Os materiais deverão ser identificados com Nome e Ano da criança.
Os itens deverão ser enviados na 2ª feira; serão devolvidos na 6ª feira para serem higienizados.
Mat

Observações importantes:






Todo o material ficará guardado no Colégio.
Todo o material deve ser identificado com o nome do aluno e a classe.
Para as aulas de projeto, os professores poderão, eventualmente, solicitar materiais extras.
Alguns itens têm a sugestão de marca, isto se deve a padronização do material.
Os materiais para exploração sensorial (ex: macarrão, sagu, gelatina, trigo e amido de milho) serão
solicitados durante o ano letivo devido à perecividade dos produtos.

Haverá um investimento que será pago na Tesouraria do Colégio na aquisição dos materiais
impressos.

Projeto Leitura:
- 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.
Títulos adotados:
- Cachinhos de Ouro
Autor: Ana Maria Machado
Editora: FTD
- Macaquinho
Autor: Ronaldo Simões Coelho
Editora: FTD
- Quer brincar de pique-esconde?
Autor: Angiolina D. Bragança e Isabella Carpaneda
Editora: FTD
- O jogo do pega-pega
Autor: Flávia Muniz
Editora: FTD

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.

