LISTA DE MATERIAL PARA 2020
EDUCAÇÃO INFANTIL IV – 4 ANOS
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:


1 Diário do aluno



2 Blocos de fichas de Linguagem
As atividades variadas na área de Linguagem têm a finalidade de ampliar os níveis de letramento, o desenvolvimento do pensamento

criativo e crítico, o incentivo ao raciocínio lógico, tendo o texto como unidade básica da leitura e da escrita.


2 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.


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 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.
Material a ser adquirido pelos responsáveis:


Material de classe

2 Pacotes de papel sulfite A4 branco (500 folhas)
1 Bloco de papel Canson colorido 180g
1 Bloco de papel Canson branco A3
1 Pasta A4 (para transportar tarefas de casa)
5 Envelopes pardo A3
4 Folhas de papel cartão nas cores azul escuro, vermelho, verde e amarelo.
3 Folhas em EVA nas cores branco, azul e preto.
2 Tubos de cola branca 200ml
3 Colas bastão grandes
1 Fita crepe (largura grande)
1 Fita adesiva transparente larga
1 Caixa de lápis de cor jumbo triangular (12 cores)
1 Caixa de caneta hidrocor, ponta grossa (12 cores)
1 Caixa de giz de cera triangular grosso (12 cores)
1 Caixa de aquarela
1 Pintura a dedo
1 Pacote de refil de cola quente
1 Novelo de lã ( qualquer cor)
1 Pote de tinta guache verde
1 Pacote de palito de churrasco
1 Pacote de palito de sorvete
3 Metros de tecido cru
2 Canetas para retroprojetor (2.0)
1 Apontador
1 Borracha
2 Lápis triangulares pretos
2 Potes grandes de massa de modelar antialérgica
1 Pacote de lantejoulas grande

1 Pacote de glitter grande
1 Pacote de bexiga nº 8
1 Pincel chato grosso
2 Telas de pintura 20x30
1 Tesoura sem ponta com cabo preto
1 Caixa de cola glitter
1 Revista para recorte
10 Unidades de olho móvel (médio e pequeno)
3 Metros de fita de cetim vermelha ( larga)
1 Livro adequado à faixa etária
1 Estojo com 3 repartições


Material de uso pessoal

1 Garrafa para água tipo squeeze
1 Camiseta tamanho P de adulto para atividades de pintura
5 Pacotes de lenços umedecido
3 Caixas de lenços de papel
1 Caneca plástica


Higiene pessoal

1 Guardanapo (de pano) para o lanche (manter na lancheira)
1 Escova de dente
1 Pasta de dente
1 Nécessaire


Manter na mochila

1 Troca de roupa, com peças do uniforme, com o nome do aluno marcado
1 Troca de calçado com o nome do aluno marcado
1 Toalha de banho infantil com o nome do aluno marcado



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.

•

Para uma melhor adaptação, objetos de transição são muito bem vindos.

•

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

