COLÉGIO MIGUEL
 Turma: JARDIM I

(EDUCAÇÃO INFANTIL 2)
*** 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 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.
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.


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.



 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 a Educação Infantil objetivam conduzir os alunos a desenvolve, de maneira lúdica e divertida, a
consciência sobre suas emoções e sobre as emoções das pessoas ao seu redor, suas reações, seus potenciais, suas
habilidades e competências, para que possam fortalecer sua autoestima e enriquecer sua inteligência, valorizando as
diversidades físicas e emocionais que compõem a singularidade de cada ser humano.
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.
ESCRITA – DESENHO – PINTURA
01 Mochila pequena (sugerimos sem rodinhas)
 01 Caderno pequeno capa dura com 48 folhas
 01 Estojo vazio (sugerimos com dois zíperes)
 02 borrachas grandes e macias
 01 Apontador com depósito
 04 Lápis pretos nº 02
 01 Caixa de lápis de cor (24 cores)
 01 Estojo de giz de cera grosso – curton
 01 Estojo hidrográfico grosso (12 cores)
 01 Caixa de massa de modelar (12 cores)
 01 Vidro de tinta para tecido (qualquer cor)
 01 Caixa de guache lavável (6 cores)
 01 Caixa de cola glitter ou cola colorida
 01 Pincel nº 18
 01 Avental para pintura
 01 Plástico leitoso (para forrar a carteira)
 08 Refil de cola quente fino
 01 Pacote de palito de sorvete
 01 Pacote de lantejoulas ou estrelinhas coloridas
 01 Embalagem de glitter
 01 Pacote de bexigas
 01 Rolo de fita adesiva transparente 5cm
 01 Tubo grande de cola branca
 03 Tubos grandes de cola bastão
 01 Tesoura sem ponta
 01 Jogo educativo (de acordo com a faixa etária)
 01 Livro de história (de acordo com a faixa etária)
 01 Pasta aba elástico ofício fina – tamanho A3 (para sulfitão)
 10 Sacos plásticos grossos – tamanho A3 (para sulfitão)
 15 Sacos plásticos grossos – tamanho A4
 06 EVAs – lisos ou atoalhados – tamanho 60x40
 03 EVAs – decorados – tamanho 60x40
 02 Metros de Feltro
 02 Metros de TNT


PAPÉIS
03 Pacotes de 100 folhas de Sulfite A4 Branca
 01 Pacote de 100 folhas de Sulfite A4 Colorida
 01 Bloco de Papel Canson A4
 01 Bloco Criativo (36 cores, diversas estampas e cores 120grs. Formato: 230x320mm)
 03 Papéis Crepom
 01 Papel Celofane


