
 
 

  
 
 
 

 LISTA DE MATERIAL 2019 

Kinder 3 

 
Deverão trazer no primeiro dia de aula: 

1 mochila com tamanho suficiente para mudas de roupa, sacola plástica para roupas sujas, agenda da 
escola, pote de lanche e garrafinha de água – que consigam carregar e subir escada; 

1 guardanapo de tecido com nome (para o lanche) diariamente na mochila; 

1 camiseta tamanho adulto, usada, manga longa, com elástico no punho, para aula de pintura, com 
nome na parte externa, bem visível; 

4 fotos coloridas 6x9 do aluno (com nome); 
1 foto 15X21 com o pai; 

1 foto 15X21 com a mãe; 

1 foto 15x21 da família; 

1 ou 2 fotos 15X21 da criança com os avós; 

1 pastinha para o livro da biblioteca, de plástico, com elástico, grossa (com nome); 

1 garrafa com “biquinho” para água (com nome) diariamente na mochila; 

1 pacote de lenço umedecido; 

2 sacolas plásticas diariamente na mochila; 

1 escova dental infantil, 1 creme dental infantil e um estojo para guardar (ambos com nome) – para a 
criança que ficar no CML Integral; 

1 travesseiro grande identificado - para a criança que ficar no CML Integral; 

1 lençol pequeno identificado - para a criança que ficar no CML Integral; 

1 edredon ou manta identificado - para a criança que ficar no CML Integral; 

1 cópia autenticada da carteira de identidade do(a) aluno(a) para passeios e viagens (vale a trazida para a 
escola em 2018). 
Durante o ano trabalharemos com dois Projetos Literários, no 1º e 2º semestre. Os livros serão providenciados pela 
escola. A cobrança será no boleto da mensalidade.   

 

Observações: 

a) O uso do uniforme é obrigatório e diário. Ele deve ser identificado (bordado ou caneta para tecido) com 
nome completo. Somente as iniciais NÃO serão garantia de reconhecimento. 

b) A comunicação entre escola e família e vice-versa será via agenda eletrônica. Será cobrada no boleto da 
mensalidade do mês de fevereiro e o valor é R$ 30,00. 

c) A Taxa Semestral de material coletivo, usado em sala de aula pelos alunos (cartolinas, folhas, canetinhas, 
têmpera...) terá duas parcelas, uma será cobrada no mês de fevereiro R$ 198,00 e a outra no mês de julho 
R$ 76,00. 

d) A Taxa para atividades semestrais: Piquenique, ninho de Páscoa, presente mãe e pai, lanche aniversário 
de Estrela, Dia do Estudante, atividades na Semana das Crianças, presente Papai Noel... - uma será cobrada 
no mês de março R$ 73,00 e outra no mês de agosto R$ 83,00. 

e) As entrevistas com os pais dos alunos novos da Ed. Infantil, acontecerão de 11 a 15 de fevereiro, com 
horário marcado. Entraremos em contato para o agendamento da entrevista. 

f) As aulas do Kinder 3 iniciarão no dia 18/02/2019, segunda-feira, conforme horário de adaptação 
combinado com a professora na entrevista. 
 


