COLÉGIO INTEGRADO DE OSASCO
Ensino de Educação Infantil, Fundamental,
Médio e Integral.

LISTA DE MATERIAL
2020 4° ano

Reunião de Pais e Entrega de Materiais

Data: 28/01 - Período Manhã às 09h - Período Tarde às 14h

29/01 - Início das aulas
Ensino Fundamental I – do 2° ao 5° ano – 2020
Material fornecido pela escola
A coleção didática composta pelo conjunto dos Cadernos de Atividades do Sistema Objetivo de
Ensino é o resultado de uma sólida experiência na elaboração de materiais didáticos e em sua utilização
efetiva em sala de aula. Esse material é criteriosamente elaborado por coordenadores e professores que
compõem nossa equipe pedagógica, profissionais com comprovada formação e experiência na área
educacional e atuantes em sala de aula. Isso torna possível oferecer materiais didáticos com alto grau de
aplicabilidade, na medida em que resultam de um efetivo diálogo entre a teoria e a prática na elaboração das
aulas e das propostas de atividades.
Durante o ano letivo são distribuídos aos alunos:
• 2 Diários do aluno semestrais
• 4 cadernos bimestrais de Língua Portuguesa
• 4 cadernos bimestrais de Matemática
• 4 cadernos bimestrais de História e Geografia
• 4 cadernos bimestrais de Ciências
• 4 cadernos bimestrais de Inglês
• 2 cadernos semestrais de Música
• 1 pasta anual com pranchas de Artes Visuais
• 1 encarte de mapas (5.o ano) – Conhecendo o Brasil e o mundo por mapas
• 1 caderno pautado
 MATERIAIS FORNECIDOS PELO COLÉGIO:
Papel cartão, papel laminado, papel espelho, celofane, papel vegetal, papel ondulado, papel camurça,
papel pardo, papel panamá, crepom, cartolina, kraft, sulfite branca e sulfite colorida.
 MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA FAMÍLIA:
MATERIAL QUE DEVERÁ SER IDENTIFICADO E PERMANECER NA MOCHILA DO ALUNO
01

Pequeno Dicionário de Língua Portuguesa-Aurélio

01

Camiseta velha, tamanho adulto (Arte)

01

Pasta plástica fina com elástico, tamanho ofício
(qualquer cor)

01

Flauta doce – tipo Germânica – Yamaha

01 estojo com zíper contendo todos os materiais abaixo, identificados:
01
01
01
01

Caneta esferográfica
VERDE
Caneta esferográfica
AZUL
Caneta marca texto
(qualquer cor)

01

Caixa de lápis de cor - 12
cores ou mais

01

Borracha grande macia

03

Lápis pretos 2 HB

01

Tesoura de ponta redonda, gravada com o nome do aluno

01

Apontador com depósito

01

Régua de 20 cm (identificada)

Caixa de caneta hidrocor ponta fina – 12 cores (colocar em
estojo separado)

01

01

Corretivo (Fita)

Tubo de cola bastão grande (Sugerimos a marca Pritt ou Faber
Castell)

OBS: Os Itens acima deverão permanecer no estojo ser repostos quando necessário.

MATERIAL QUE DEVERÁ SER IDENTIFICADO E ENTREGUE EM SACOLA PARA A PROFESSORA DE SALA
BIBLIOTECA DE SALA DOAR
03 LIVROS LITERÁRIOS e 03 GIBIS (Mônica Jovem, Clássicos
do Cinema, Dragon Ball) de acordo com a faixa etária.

01

Bloco criativo textura de 3 estampas – A4 (sugerimos as
marcas NOVAPRINT

MATERIAL DE ARTES VISUAIS – COLETIVO – ENTREGAR EM SACOLA IDENTIFICADA
01

Tela para pintura 30 x 40cm

01

Bloco de papel Canson A3

01

Caixa de gizão de cera – 12 cores

1,5 m

Tecido CHITA - ESTAMPA
GRAÚDA

01

Bloco de papel Canson A4

01

Dupla face larga 48mm x 50m

1,5 m

Tecido XADREZ

01

Bloco de papel Criative A3 –
CORES VIVAS

01

Tubo de cola liquida 90gr

1m

Tecido JUTA VERDE

01

Bloco de papel Criative A4 –
CORES VIVAS

02

Folhas de SCRAPBOOK

2

Folhas em EVA com brilho Dourado

01

Durex estreito 24mm

Tubo de cola bastão grande
01

(Sugerimos a marca Pritt ou Faber
Castell)

02

Lápis grafite 2HB

01

Fita crepe larga 48mm x 50m

02

Caixas de massinha - 12 cores
(sugerimos a marca Utti Gutti ou
Lycin)

01

Borracha verde - macia

30

Sacos transparentes A4

20

Sacos transparentes A3

01
de
cada
01
de
cada

Pote de tempera guache: verde bandeira
e azul claro – 100ml
Porte de tinta acrílica fosca: branco,
amarelo canário e salmão – 37ml

TROCA, VENDA OU DOAÇÃO DE LIVROS E UNIFORMES
Criamos um grupo no Facebook para auxiliar os pais ou responsáveis interessados em vender, trocar, comprar
ou doar alguns livros paradidáticos e uniforme escolar, que serão utilizados em 2020. Caso tenha interesse,
segue link: www.facebook.com/groups/livros.objetivo.osasco/

LIVROS PARA LEITURA
Os livros abaixo relacionados foram especialmente selecionados para atender ao perfil da
criança em cada faixa etária, pois eles funcionam como recursos valiosos no processo de
formação de leitores e escritores competentes. Proporcionam, ainda uma aula prazerosa,
rica em reflexões, troca de ideias e experiências, oferendo às crianças a percepção de
diferentes aspectos da realidade, ampliando seu universo pessoal e intelectual.


Uso anual - Coleção Zigue-zague Caligrafia Edição 4 ISBN13:9788547402068



Que história é essa? – Flávio de Souza, Companhia das Letrinhas (Português) - ISBN: 8585466456



A esperança é o bicho - Capa Comum - por Rogerio G. Nigro (Autor), Roberto Weigand (Ilustrador) Editora
Ática ( Ciências ) / SBN 978850814541



Kiese – História de um africano no Brasil – Ricardo Dreguer – Editora Moderna - cód. 8887887

MANTER NA LANCHEIRA
01 guardanapo de pano para o lanche
01 garrafa esportiva para água (SQUEEZE)
ADOTE UM SQUEEZE E AJUDE PRESERVAR A NATUREZA

SUGESTÃO:
 Prefira mochilas de rodinhas para que o peso não fique somente nas costas, evitando problemas de coluna.
 Identificar o uniforme escolar com caneta Acrilex ou bordado.
 O horário de aulas deve ser verificado diariamente, a fim de que o aluno traga para a escola somente o material necessário

