COLÉGIO MIGUEL
 Turma: 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
*** MATERIAL DIDÁTICO 2019 ***
 SISTEMA OBJETIVO
O Sistema Objetivo fornece aos seus alunos todos os Cadernos de Atividades necessários ao trabalho desenvolvido
nas diversas áreas, 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:
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 a criança para a resolução de situações-problema, que
possibilitam a reflexão e a construção do pensamento matemático.
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 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 Artes Visuais
O material de Artes Visuais visa a oferecer à criança a observação dos elementos constituintes da linguagem visual
(ponto, linha, forma, cor, volume, contrastes, luz, texturas); o conhecimento 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 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
É um recurso utilizado para aquisição de uma orientação espacial. 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.


 BEIT SYSTEM INTERNATIONAL EDUCATION
Os alunos adquirem o conhecimento da língua inglesa mantendo o desenvolvimento da língua materna. São educados
com as melhores práticas da metodologia fundamentada no currículo americano, preparando-os para uma vida acadêmica
e profissional de sucesso nas melhores escolas e universidades.
Materiais impressos serão entregues durante o ano letivo.
 ESCOLA DA INTELIGÊNCIA
Os cursos para o Ensino Fundamental I objetivam conduzir os alunos a desenvolver o gerenciamento dos pensamentos,
das emoções, a pensar antes de agir e reagir, a trabalhar perdas e frustrações e a colocar-se no lugar do outro, a
(re)conhecer e a expandir suas características psicológicas saudáveis e a trabalhar as não saudáveis.
Materiais impressos serão entregues durante o ano letivo.

COLÉGIO MIGUEL
Observações importantes:
- Todo o material ficará guardado no Colégio.
- O material completo deverá ser entregue para a professora dentro de uma sacola fechada, identificada com o nome completo
do aluno até o dia 01/02/2019, impreterivelmente.
- Outros materiais poderão ser solicitados pelos professores conforme a necessidade.
- Todos os materiais e peças do uniforme devem ser identificados com nome completo e série do aluno.
- O uniforme deverá ser encomendado no Colégio, conforme Plantão de Atendimento – Dias: Segunda e Quinta-feira.
Horários: Manhã: 07h30 às 10h30 / Tarde: 13h00 às 16h00.

*** LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019 ***
 Os materiais abaixo deverão ser adquiridos nas papelarias de preferência dos pais.
LIVROS PARADIDÁTICOS
 No decorrer dos bimestres estaremos solicitando os livros paradidáticos
ESCRITA – DESENHO – PINTURA
01 Mochila
02 Cadernos grandes capa dura com 96 folhas (brochura)
 01 Estojo vazio
 01 Rolo de fita adesiva transparente 5cm
 02 Borrachas grandes e macias
 01 Apontador com depósito
 06 Lápis pretos nº 02
 01 Caixa de lápis de cor com 24 cores
 01 Estojo hidrográfico grosso com 12 cores
 01 Estojo de giz de cera curton com 12 cores
 01 Caixa de massa de modelar com 12 cores
 01 Caixa de guache lavável com 6 cores
 01 Embalagem de glitter
 01 Avental para pintura
 01 Pincel nº 18
 01 Pincel chato fino
 01 Plástico leitoso (para forrar carteira)
 01 Rolo de dupla face
 01 Durex metalizado (prata ou dourado)
 01 Rolo de fita metalóide (prata, dourado ou vermelho)
 06 Refil de cola quente fino
 02 Tubos grandes de cola branca
 02 Tubos grandes de cola bastão
 01 Tesoura sem ponta
 20 Sacos plásticos grossos – tamanho A4
 10 Sacos plásticos grossos – tamanho A3 (para sulfitão)
 01 Pasta aba elástico ofício fina – dim. 350mmx235mm
 01 Livro de literatura infantil (de acordo com a faixa etária)
 01 Jogo educativo (de acordo com a faixa etária)
 06 EVAs – lisos – tamanho 60x40
 03 EVAs – decorados – tamanho 60x40
 02 Metros de Feltro
 02 Metros de TNT
PAPÉIS
 05 Pacotes de 100 folhas de Sulfite A4 Branca
 01 Pacote de 100 folhas de Sulfite A4 Colorida
 01 Pacote de 36 folhas (6 cores / 3 estampas) de papel novaprint Coleção Eco Cores
 01 Bloco Criativo Romitec ou Bloco de Canson
 01 Papel Nacarado
 01 Papel Pedra
 10 Papéis Almaço



