Materiais inclusos semestralmente:
- Códigos, Comunicação, Expressão e Representação
(Português)

Colégio TEMA
Sistema Objetivo de Ensino

Inf.III

- Introdução à Lógica Natural e Atividade Pré- Numérica
(Matemática)
- Natureza e Cultura (Ciências)
- Agenda
Aulas extras:
- Inglês
- Educação Física

- Recreação no parque todos os dias

Rua: Senador Joaquim Miguel, 1040
Centro – Jardinópolis
Fone.: (16) 3663-3355

Dicas de Livros:

























Cachinhos dourados e os três ursos – Ingrid B. Bellinghausen (Ed. DCL)
Alecrim – Rosa Amanda Strausz (Ed. Objetiva)
Melhor de três – Ângela Carneiro (Ed. Àtica)
Tenho medo mas dou um jeito – Ruth Rocha e Dora Lorch (Ed. Àtica)
Maria, vai com as outras – Sílvia Orthof (Ed. Àtica)
Um homem no sótão – Ricardo Azevedo (Ed. Àtica)
Ou isto ou aquilo – Cecília Meirellea (Ed. Nova Fronteira)
Aparências enganam – Tatiana Belinky (Ed. Cortez)
Coral dos bichos – Tatiana Belinky (Ed. FTD)
A bruxa fofim – Sylvia Orthoff (Ed. Nova Fronteira)
O homem que amava caixas – Stephen Michael King (Ed. Brinque Book)
Peter Pan e Wendy – J.M. Barrie (Ed. Cia das letrinhas)
Somos todos igualzinhos – Bartolomeu Campos de Queiroz (Ed. Global)
Minha família é colorida – Georgina da Costa Martins (Ed. SM)
O pote vazio – Demi (Ed. Martins Fontes)
Os bichos que tive, memórias zoolégicas – Sylvia Orthof (Ed. Salamandra)
Pippi meialonga – Lindgren, Astrid (Ed. Cia das letrinhas)
História meio ao contrário – Ana Maria Machado (Ed.Ana Maria Machado)
Bruxinha e as maldades da sorumbástica – Eva Furnari (Ed. Àtica)
Festa na floresta (Ciranda Cultural)
A vaca que botou um ovo Andy Cutbell (Ed. Salamandra).
A flauta mágica (Contos de papel – Ed. FDT).
O patinho feio (Contos de papel – Ed. FDT).
O pequeno polegar. ( João de Barro) clássicos Infantis. Ed. Moderna

*Obs: Lembramos que é possível aproveitar as canetas, tesoura,
estojo, régua, apontador, etc, do ano anterior, desde que estejam em
bom estado.

INF. III


























l livro ( ver sugestões)
1 caderno pequeno capa dura vermelho com 96 folhas (sem desenho)
1 Pasta Polionda 35mm vermelha sem desenho c/elástico
2 pastas de plástico com grampo trilho vermelha sem desenho
3 Pacotes de folha de Papel Sulfite A4 100fls (Sugestão: Chamex)
10 folhas de papel sulfite 40kg.
2 Blocos de cartonado colorido
4 folhas de EVA (1 lisa, 1 decorada, 1 felpuda e 1 brilhante -glitter)
1 metro de papel contact liso (vermelho, azul, verde, roxo ou rosa.)
1 estojo com 3 repartições com nome
6 lápis grafite liso preto nº 2 (Sugestão: Faber Castell )
2 borrachas grande branca
1 tubo de cola 110g ou 2 pequenas (Sugestão:Tenaz)
1 tesoura sem ponta
2 apontadores (1 grosso com depósito e 1 fino)
2 caixas de lápis de cor triângular 12 un
2 caixas de Ecogiz de cera corpo de madeira 12 un.
1 caixa de caneta hidrocor Pilot Color 850L Júnior c/12 un.
1 Caixa de tinta guache com 6 un.
2 potes de massinha para modelar UTI GUTI - 500g (Licyn)
2 bastões cola quente (1 fino e 1 grosso)
1 pincel nº. 12
1 pacote de botões grandes coloridos
1 pacote palito sorvete colorido
1 rolo pequeno de barbante grosso colorido

Material para aula de movimento






1 novelo pequeno de lã colorida (sugestões: azul, vermelho, amarelo,
verde ou vinho)
1 pacote de prendedor de roupa de madeira
1 caneta de retroprojetor preta
1 folha de transparência para retroprojetor
1 pacote de palito de churrasco grande

**Obs: Colocar nome em todo material.

