Público Alvo: Educação Infantil

LISTA DE MATERIAL PARA 2019
Infantil Baby
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 e professores, sendo trabalhados e complementados
por meio de vivências práticas, leituras e outras atividades.
Durante o ano letivo, são distribuídos ao aluno:
 0 2 Diários do aluno
 02 Blocos de folhas brancas (Registro de Vivências) Bloco para o registro de todas as áreas
trabalhadas.


Por que da exploração sensorial?

As crianças desta faixa etária aprendem usando seus sentidos. Elas exploram e descobrem o mundo
tocando os objetos, experimentando os sabores, ouvindo sons, observando o colorido e fascinante mundo que
as cercam.
Aprendem sobre causa e efeito quando tocam um instrumento e escutam um som, ou quando movem
o pincel sobre o papel e produzem um desenho. Aprendem sobre tamanho e
forma empilhando peças e tentando encaixá-las. Aprendem sobre a gravidade quando deixam
algo cair e olham para procurar. Aprendem sobre a permanência dos objetos e como as coisas continuam
existindo mesmo quando não as veem quando brincam de esconder.
Nas situações de aprendizagem descobrem e se deleitam com o uso dos materiais
Expressivos. Para as crianças pequenas a aquisição do conhecimento é uma vivência corporal.
Frequentemente seu corpo inteiro participa dos movimentos e se agita no ritmo dos desenhos que faz.
O Colégio Objetivo Júnior e Infantil, conhecendo que as crianças aprendem por meio da
experimentação de seus sentidos e dependem de estimulação para desenvolver suas
potencialidades, planejou ainda mais atividades para desenvolver a criatividade, a percepção espacial e a
coordenação motora ampla e fina.
Preocupados sempre com a segurança dos alunos, instituiu para esta etapa o uso de material atóxico.
Nas aulas de Arte, os materiais serão preparados de maneira caseira, utilizando ingredientes culinários e
corantes alimentícios.

Material para uso em classe:
Quantidade
1 pacote
4 frascos
1 rolos
1 bloco
1 bloco
1 unidade
6 unidades
2 tubos
3 refis
3 refis
4 placas
1 placa
2 placas
6 unidades
1 metros
1 metro
1 metro
500 gramas
1 rolo
1 rolo
2 metros
3 unidades
1 rolo
1 pacote
1 pacote
4 folhas
1 folha
2 folhas
500 folhas
200 folhas
1 rolinho
30 unidades
2 metros
1 metro

Descrição do Material
Algodão (bolinhas)
Anilina comestível (01 vermelha, 01 amarela, 01 azul, 01 verde)
Barbante (pequeno)
Bloco de papel Lumi Papers
Blocos de canson A3 (branco)
Camiseta branca (um número maior que a usada pela criança)
Capas e contra capas plásticas para encadernação (tamanho A3)
Cola branca de 90 g (cada)
Cola quente (fino)
Cola quente (grosso)
E.V.A. (40 x 85 cm) – cores diversas (1 azul, 1 verde, 1 preto e 1 bege)
E.V.A. (40 x 85 cm) – texturizadas (felpuda)
E.V.A. (40 x 85 cm) – texturizadas (glitter - 1 prata e 1 vermelho)
Espirais para encadernação (100 folhas – 17mm)
Espuma (1cm)
Espuma (3 cm)
Feltro (cor a escolher)
Fibra de silicone
Fita adesiva (durex – transparente)
Fita adesiva colorida (durex – larga)
Fita colorida de cetim (largura 25 mm)
Laços fáceis
Novelo de lã
Olhos móveis (grandes)
Palito de sorvete (colorido)
Papel crepom (1 azul, 1 vermelha, 1 verde e 1 amarela)
Papel lixa (lixa de parede)
Papel pardo
Papel sulfite A3
Papel sulfite A4
Pintura (9 cm espuma)
Sacos plásticos tamanho A4
Tecido estampado (chita)
Velcro (grosso)

OBS.: Atentar-se à data de validade dos produtos.

Material para Natação:
Quantidade
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Descrição do Material
Chinelo com elástico
Condicionador infantil
Nécessaire
Pente ou escova para cabelo
Roupão
Sabonete líquido
Toalha de banho
Troca de roupa (peças do uniforme)
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
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01

Descrição do Material
Babador para alimentação
Caixa de lenço de papel
Caixa de lenço umedecido
Caixa de luvas de procedimento – Tamanho M
Copo plástico ou Squeeze (garrafinha p/ água)
Escova de dente com tampa nas cerdas
Guardanapo de pano para o lanche (manter na lancheira)
Nécessaire
Sacos para guardar (roupa limpa, roupa suja e sapato/chinelo)
Toalha de mão
Troca de roupa (peças do uniforme)
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 (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.

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.

O material escolar para uso em classe deverá ser entregue no Colégio, no período de
08 a 21 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.

