LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO DE 2019

Plano de Execução ou Utilização do Material Escolar COLETIVO
Anexo à Lista de Material da Educação Infantil – Creche II
Material
Itens da lista anexa

QTDS

Bloco criativo

03

Tubo de Cola
branca – 90g

01

Caixa de cola
colorida

02

Data da
utilização
Período letivo

Unidade de
aprendizagem

Descrição da
Atividade Didática

Objetivos e Metodologia

Recorte livre com
os dedos
Recortar, montar, colar

A partir da 1ª
semana de aula

Aula de Arte
Inglês
Ensino Religioso

Correspondência de
cores

Discriminação de cores e brilho
Identificar cores em Inglês

Estudo dos seres
vivos, do sol e da
água

Valorizar a criação de Deus na Natureza
Raciocínio lógico

Folhas em geral

15

Bloco de papel A4
colorido - 100 folhas

01

Bloco papel A4
branco- 100 folhas

01

Bloco de folha A3
branco

01

Metro de TNT
(cores variadas)

02

Atividades em
sala;
Atividades nas
aulas especiais

Mensagem de
Páscoa, do dia das
mães e dos pais,
dia das crianças
Datas
comemorativas:
máscaras, cocar,
coelhinho da
páscoa, festa
junina, Santo
Antônio Maria
Claret

Arte

Confecção de
fantasias para
carnaval, ou dia das
mães, ou dia dos
pais, ou dia das
crianças.
Elaboração de um
desenho sobre o
dia do Professor

1º, 2º e 3º
Trimestre
Brinquedo de
encaixe grande

01

Matemática

Animais de plástico

01
(pacote)

Coordenação
motora, sequência
lógica, seriação,
classificação,
quantificação

Realizar atividades no livro Anglo
Conhecer datas comemorativas
significantes
Confeccionar cartazes para a Festa
Junina

Socializar e conviver
Orientar coletivamente e
individualmente aos alunos
Reconhecer a importância do Professor
Reconhecer e comparar a ideia aditiva,
a ideia subtrativa, as quantidades,
contar
Sequenciar logicamente os brinquedos
e animais.
Criar histórias.

Livros de literatura

02 por
trimestre

Projeto literário

Rodízio dos livros
entre os alunos.

Despertar o gosto pela leitura
Ter maior convívio com a família
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Material
Itens da lista anexa

QTDS

Caixa de giz de cera

03

Massa de modelar

03

Barbante colorido

01

Forma de docinho

01 pac.

Pacote de algodão

01 pac.

Rolo de lã

Data da
utilização
Período letivo
1º, 2º e 3º
Trimestre

Unidade de
aprendizagem

Descrição da
Atividade Didática

Todos os
componentes.

Organização das
atividades do
trimestre

Atividades de arte, decoração para
festas, realização de atividades
cotidianas (produções de texto,
desenhos etc).

Todos os
componentes.

Organização das
atividades do
trimestre

Atividades de arte, decoração para
festas, realização de atividades
cotidianas (produções de texto,
desenhos etc).

Objetivos e Metodologia

01

Lantejoula grande

01 pac.

Palito de picolé

01 pac.

Esponja

01

Areia colorida

01

Anilina líquida

02

Tinta guache

01

Avental
Refil grosso de cola
quente transparente

01
02

Refil fino de cola
quente transparente

02

Fita adesiva grossa
transparente

01

Fita adesiva gomada

01

Palito de picolé

01

Socialização e convivência
Confecção de
fantasias para
carnaval, ou dia das
mães, ou dia dos
pais, ou dia das
crianças

Orientação coletiva e individual aos
alunos
Projetos Integradores

