ESCOLA CARROSSEL PRISMA
LISTA DE MATERIAIS 2019

INFANTIL I
TABELA 1
MATERIAL ESCOLAR
MATERIAL

QTD

ESPECIFICAÇÃO

Feltro

1
2
2
1

Papel 60 Kg (120g/m2) - Sulfite
Papel camurça
Papel crepom
Palito de picolé colorido

3
2
2
1

Unidade
Cores variadas
Decorado
Metro (cor: azul, amarelo,
vermelho ou verde)
Grande (66 x 96 mm)
Folhas (cores variadas)
Folha (cor: verde, azul)
Pacote

Tecido estampado

1

Tinta guache

2

Tinta para tecido
TNT
Tubo de cola de silicone fria

1
3
2

Esponja para pintura
Emborrachado E.V.A.

Metro
(cor: variada)
Tubo de 250ml
(cor: verde e azul)
Cor: verde
Metro (cor: verde)
Tubo de 60 ml

OBJETIVOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS
Criar atividade de pintura
Recortar, colar, sentir textura, construir figuras geométricas
Recortar, colar, sentir textura, construir figuras geométricas
Explorar textura, produzir colagem e usar em trabalhos individuais feitos em materiais
variados, em datas comemorativas (Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Avós, etc.)
Produzir atividade de arte
Para trabalhos individuais de colagem, artísticos, sentir texturas e reconhecer cores.
Explorar coordenação motora fina, conhecer cor, customizar
Explorar noção de quantidade, cor, formas geométricas
Para usar em trabalhos individuais (produções pedagógicas) feitos em materiais
variados, durante o ano letivo e datas comemorativas (Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia
dos Avós, etc.)
Criar pintura, sentir textura, reconhecer cor e função
Produzir pintura em tecido, material alternativo
Confeccionar painel, atividade de textura
Colar papéis e tecidos no uso de trabalhos individuais artísticos.

OBSERVAÇÃO: O material referente à tabela 1 deverá ser entregue na escola até o dia 25/01/19 (sexta-feira). A escola cadastrará cada material na
presença do responsável. Venham com disponibilidade de tempo para este procedimento. Após esta data, só receberemos este material a partir do dia
11/02/19 (segunda-feira), em horários previamente agendados com a secretaria.

TABELA 2
MATERIAL

QTD

OBJETIVOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS

Agenda escolar de livre escolha do(a) aluno(a),
preferencialmente no formato 134 mm x 200 mm
Balde de areia com pá
Bolsa plástica retornável para levar a roupa de
banho para casa, quando necessário
Boneca ou carro
Camisa adulta em malha (em desuso) identificada
com o nome da criança
Jogo de encaixe (peças grandes)
Jogos simbólicos (bola ou formas geométricas com
peças grandes)
Livros paradidáticos adequados a faixa etária (livro
de pano, plástico ou capa dura)
Meu 1º giz de cera (gizão de cera)

1

1
1

Registrar diariamente projetos, atividades complementares e manter parceria escolafamília
Socializar, explorar formas, medidas, reversibilidade
Propiciar atividade recreativa e esportiva na piscina, permutar a farda (quando
necessário)
Representar jogo simbólico
Criar atividade de arte: colagem, pintura

1
1

Exercitar a memória, explorar coordenação motora fina
Representar jogo simbólico

3
1 caixa

Rolinho de pintura (5 cm)
Tinta tempera 4 cores paint pen

1
1 caixa

Estimular o gosto pela leitura, reconhecer formas, animais, ampliar a percepção visual, os
limites, o respeito e a superação
Realizar atividades de pintura, desenvolver a coordenação motora, estimular a percepção
visual em relação às cores
Produzir pintura
Realizar atividades de pintura, desenvolver a coordenação motora, estimular a percepção
visual em relação às cores

Tela de pintura (30x40)

1
1

1

Criar, recriar obra de arte

NECESSAIRE COM MATERIAL DE HIGIENE:

OBJETIVOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS

Escova de dente com protetor, 1 caixa de lenço de papel, roupa para trocar após o banho, sabonete líquido,
toalha de banho, xampu, tubo de creme dental, copo com tampa
Observação: A nécessaire com o material de higiene deve ser levado diariamente na bolsa do(a) aluno(a)

Estimular cuidados de higiene com corpo

O material referente à tabela 2 deverá ser entregue à professora no primeiro dia de aula. Solicitamos a colaboração em identificar com o nome do(a)
aluno(a) todo o material, inclusive o fardamento.
Agradecemos a compreensão,
A Direção

A lista acima está de acordo com a Lei nº 12.886 de 26/11/2013 e a Lei Municipal nº 8.689/98 de 30/12/98.

