Inf.I – fase I
As atividades realizadas com os educandos nessa
fase são voltadas, principalmente, ao desenvolvimento da
criatividade, oralidade, organização, autonomia e
socialização.
Na “rotina” os alunos cantam, ouvem histórias,
conversam, dançam, participam de atividades corporais
livres e dirigidas, também realizam o registro de suas
produções.
A Educação infantil é o verdadeiro alicerce da
aprendizagem, aquela que deixa a criança pronta para
aprender, assim, o uso de materiais diversos (sucata, massa
de modelar, filmes, tintas, retalhos...) ajudam na aquisição
dos saberes e no desenvolvimento naturalmente.

O Inf. I fase I possui recreação no parque todos os dias.

LISTA DE MATERIAL
Inf.I – fase I
Colégio TEMA
Sistema Objetivo de Ensino

Colégio TEMA - Ed.Infantil, Ensino Fundamental e Médio

Rua: Senador Joaquim Miguel, 1.040
Centro - Jardinópolis
Fone/ Fax : (16) 3663-3355
Site: www.temaobjetivo.com.br

Dicas de Livros:


O patinho feio (Ruth Rocha) Ed. Salamandra



João e Maria (Ruth Rocha) Ed. Salamandra



Bom dia todas as cores! (Ruth Rocha) Ed. Salamandra



O pirata Pedro e seu penico. (Andrea Pinnington) Ed. Salamandra



A princesa Polly e seu penico. (Andrea Pinnington)Ed. Salamandra



Vamos escovar os dentes? . (Leslie McGuire)Ed. Salamandra



Hora de dormir.. (Leslie McGuire)Ed. Salamandra



Amigos da selva. (Stephem Barker)Ed. Salamandra



Amigos de casa. (Stephem Barker) Ed. Salamandra

“O desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de leitura
é um processo constante, que principia no lar, aperfeiçoa-se na
escola e continua pela vida afora”.
Bamberger
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1 Estojo simples de 1 repartição
2 caixas de Ecogiz de cera bicolor corpo em madeira 12 un.
1 folha de papel de seda
2 Folhas de cartolina
1 folha de papel camurça preta
1 folha de papel celofane
2 folhas de papel crepom
2 folhas de EVA 40x60 cm (1 lisa e 1 estampada)
2 blocos de cartonado colorido
2 pacotes de folha de Papel Sulfite A4 100fls (sugestão: Chamex)
2 tubos de cola grande (lavável) 110g
2 caixas de tinta a dedo c/ 6 un.
2 caixas de tinta plástica c/ 6 un.
3 potes de massinha para modelar UTI GUTI - 500g (Licyn)
1 pincel chato nº 20
1 rolinho de pintura
2 Durex Colorido
1 Potinho de Glitter
1 Pacotinho de Lantejoula
2 Pastas de grampo trilho de plástico
Prato de papelão nº 4

Sucatas:
 1 pacote de palitos de sorvete colorido
 Gibi
Manter na mochila:
 2 trocas de uniforme com o nome do aluno
 1 troca de tênis com nome
 1 toalha de banho infantil com nome
 1 pacote de lenço umedecido
 1 copo com tampa
 1 toalha de mão com nome

**Obs.: Colocar o nome em todo o material

