Recebem, semestralmente agenda e apostilas de:
- Códigos, Comunicação, Expressão e Representação
(Português)
- Introdução à Lógica Natural e atividade pré-numéricas
(Matemática)
- Natureza e cultura (Ciências)
- Artes Visuais
- Recreação no parque todos os dias.

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

INF. I - Fase II

Colégio TEMA - Ed.Infantil, Ensino Fundamental e Médio

Rua: Senador Joaquim Miguel, 1.040
Centro - Jardinópolis
Fone/ Fax : (16) 3663-3355
E-mail: objetivo@megasinal.com.br

Dicas de Livros:










Cadê o meu ursinho? (Jez Alborough – Ed. Brinque Book)
O que tem dentro da sua fralda? – (Guido Van Genechten
– Ed. Brinque book)
Do que eu gosto de mim? (Reader ´s Digest – Ed.
Caramelo)
O balde das chupetas (Bia Hetzel – Ed. Manati)
O sapo encontra um amigo (Monica Stahel – Ed. WMF
Martins Fontes)
Eu não quero dormir agora! (Lauren Child Coleção
Charlie e Lola – Ed. Ática)
Cocô no trono (Benoit Charlat – Ed. Companhia das
letras)
Pertinho de você (Annette Aubrey – Ed. Girassol)


































1 livro infantil (ver sugestões)
1caderno de cartografia 275mmx200mm 96fls
3 pastas de grampo trilho de plástico (2 verdes e 1 amarela)
2 Bloco de cartonado colorido
1 Pacote de papel sulfite A4 100 folhas (sugestão: Chamex)
1 Pacote de papel Sulfite colorido A4 100 fls (sugestão: chamex)
1 Pacote de folha de papel sulfite 40Kg – 50 folhas
1 folha de papel crepom
3 folhas de EVA 40x60 cm (2 lisa e 1 glitter)
1 estojo com 2 repartições
1 lápis grafite Jumbo
1 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores
1 caixa de Ecogiz de cera bicolor de corpo em madeira c/12 unid.
1 caixa de tinta a dedo c/ 12 un.
1 caixa de tinta plástica em tubo c/ 6 un.
3 tubos de cola grande 110g (lavável)
3 potes de massinha para modelar Soft – 500g (Acrilex)
3 refis de cola quente fino
1 rolo de durex colorido 12x30 cm
5 caixas de fósforo
1 pincel chato nº 20
2 rolinhos de lastex
2 Potes pequenos de glitter
2 pacotes grande de lantejoula
10 Pratinhos de papelão
1 Pacote de Palito de churrasco
2 pacotes de palitos de sorvete colorido
1 pacote de forminhas de doces (brigadeiro) 100 un.
1 copo com nome (inquebrável)
2 fotos 3x4
½ m de papel contact transparente
5 Pratos de papelão nº 04

Sucatas:
 Gibis
 Revistas
 Jornal / panfletos

*Obs. Colocar o nome em todo o material
**Deixar sempre uma troca de roupa na mochila

