LISTA DE MATERIAL PARA 2020
1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I
O Colégio Objetivo de Atibaia fornece aos seus alunos todos os Cadernos 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
vivências 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.


2 Blocos de fichas de Matemática
Os conteúdos de Matemática têm como propósito desafiar a criança para a resolução de situações-problema, que possibilitam a

reflexão e a construção do pensamento matemático.


1 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.


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, roupas, 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 A4 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.
Material a ser adquirido pelos responsáveis:


Material de classe

1 Caderno de brochura universitário com 100 folhas para Português
1 Caderno de brochura universitário com 100 folhas para Matemática e Natureza e Cultura
1 Caderno de brochura universitário com 100 folhas para lição de casa
1 Caderno de caligrafia grande ( pauta fina)
1 Minidicionário da língua portuguesa nova ortografia (Aurélio)
1 Pote de letras móveis
2 Livros para a Ciranda de leitura ( de acordo com a faixa etária)
3 Revista para recorte
1 Régua transparente de 30cm
1 Pote de massinha de modelar
1 Material dourado de uso individual
1 Pasta fina com elástico A4
2 Pacotes de sulfite A4 (500 folhas)
1 Foto 10x15 da família
1 Foto 10x15 do aluno

1 Estojo com 3 divisórias
2 Lápis pretos nº 2
1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
1 Caixa de giz de cera ( 12 cores)
1 Borracha branca
1 Apontador com depósito
1 Tubo de cola bastão 90g
1 Tubo de cola líquida 200ml
1 Tesoura pequena sem ponta
1 Agulha para bordado (grossa)
1 Pacote pequeno de botões médios
3 Metros de tecido cru
3 Metros papel Contact
1 Fita crepe ( largura larga)
1 Fita adesiva transparente larga
1 Pacote de palito de sorvete
1 Pacote de bexiga nº 8
1 Pote de embalgem( guardar o material dourado)


Material de Artes

1 Bloco de papel Creative Paper
1 Bloco de papel Canson branco A3
3 Folhas de papel pardo ( Kraft) A3
1 Caixa de lápis de cor (12 cores – BIC ou FABER)
1 Tesoura sem ponta (sugerimos Mundial)
1 Tubo de cola branca de 200ml
1 Pincel chato nº 4 e nº 10
5 Folhas de color set de cores variadas
5 Folhas de papel cartão de cores variadas
4 Folhas de papel EVA amarelo e laranja
4 Folhas de papel carmuça cinza
4 Envelopes papel pardo A3
2 Lápis grafite 2B
1 Apontador com depósito
1 Borracha branca
1 Pote de guache grande amarelo
1 Caixa plástica para acondicionamento dos materiais na sala (adquirir na escola)


Higiene Pessoal

1 Guardanapo de pano para o lanche (para forrar a mesa)
1 Escova de dente
1 Pasta de dente
1 Nécessaire
1 Garrafa para água tipo squeeze


Alimentação
Todo lanche que a criança necessita, poderá ser enviado diariamente pela lancheira ou ser adquirido na cantina da escola. A cantina

é terceirizada, portanto, o pagamento de pacotes de lanches e almoço deverá ser feito diretamente e pessoalmente com a proprietária.
Observações importantes:
•

Todo o material ficará guardado no Colégio.

•

Todo o material deve vir marcado com o nome do aluno e a classe.

•

Todo o material deverá ser entregue no Colégio, para ser organizado nos armários, antes do início das aulas.

•

Brinquedos só podem ser enviados às sextas-feiras.

•

O horário de aulas deve ser verificado diariamente, a fim de que o aluno traga para a escola apenas o material necessário para as
atividades do dia.

•

Lembramos que é possível reutilizar materiais de anos anteriores, tais como tesoura, lápis de cor, caneta hidrocor, estojo, régua,
apontador, dicionário etc. desde que estejam em bom estado.

