ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
KINDER LAND
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL
BERÇÁRIO 1

- 1 mamadeira para leite com nome da criança
- 1 mamadeira ou copo para suco ou chá com nome da criança
- 1 mamadeira ou copo com tampa para água com nome da criança
- 2 caixas de lenço de papel
- 2 caixas de lenços umedecidos
- 2 pacotes de panos tipo perfex
- 1 caixa plástica organizadora tamanho médio para guardar materiais
individualizados como fraldas, lenços umedecidos e pomada (se usar)
- 1 livro de história de tecido ou plástico
- 1 brinquedo para a faixa etária
- 1 foto do bebê sozinho e outra com a família (plastificadas)
- 1 jogo de roupas de cama: lençol, sobre-lençol, travesseiro, fronha e coberta
- 1 bico (se chupar) para deixar reserva na escola
- 1 protetor de berço
- 1 móbile para berço

ADQUIRIR NA ESCOLA:
- 1 bloco Portfólio
- 1 agenda escolar

TRAZER DENTRO DE UMA NECESSAIRE DIARIAMENTE:
- 1 pente ou escova de cabelo
- 1 bico (se chupar)
- 1 escova dental

** Entregar os materiais devidamente identificados para professora da
turma.
** Os demais materiais pedagógicos são cobrados através de uma taxa
anual de R$ 200,00, parcela R$100,00 em fevereiro e R$100,00 em julho.
Desta forma, não precisam ser estocados, e a oferta fica maior e variada
para os diversos Projetos das Professoras.

ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
KINDER LAND
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL
BERÇÁRIO II

- 1 mamadeira de leite com nome da criança
- 1 copo com tampa ou mamadeira para suco ou chá com nome da criança
- 1 copo com tampa ou mamadeira para água com nome da criança
- 2 caixas de lenço de papel
- 2 caixas de lenços umedecidos
- 2 pacotes de panos tipo perfex
- 1 caixa plástica organizadora tamanho médio para guardar materiais
individualizados como fraldas, lenços umedecidos e pomada
- 1 livro de história para faixa etária de tecido ou plástico
- 1 brinquedo para a faixa etária
- 1 foto do bebê sozinho e outra com a família (plastificada )
- 1 jogo de roupas de cama: lençol, sobre-lençol, travesseiro, fronha e coberta
- 1 bico (se chupar) para deixar reserva na escola

ADQUIRIR NA ESCOLA:
- 1 bloco Portfólio
- 1 agenda escolar
- 1 saco específico para guardar roupas de cama individualizadas

TRAZER DENTRO DE UMA NECESSAIRE DIARIAMENTE:
- 1 pente ou escova de cabelo
- 1 bico (se chupar)
- 1 escova de dente e pasta dental

** Entregar os materiais devidamente identificados para professora da
turma.
** Os materiais coletivos não são solicitados na lista pois, estragam
estocados e também para uma melhor organização na logística quanto a
cores e necessidades diversas nos Projetos das professoras.
Valor total de R$200,00 a ser pago em 1 parcela de R$100.00 no mês de
fevereiro e 1 parcela de R$100,00 no mês de julho.

ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
KINDER LAND
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL
KINDER

- 1 mamadeira de leite
- 1 copo para suco ou chá
- 1 copo para água
- 1 caixa de lenços de papel
- 1 caixa lenços umedecidos
- 1 caixa plástica organizadora para guardar materiais individualizados como
fraldas, lenços umedecidos e pomada
- 2 livros de história capa dura para faixa etária
- 1 jogo para faixa etária (de encaixe ou montar com peças grandes)
- 1 brinquedo para a faixa etária (bonecas(os), carros, panelinhas, etc..)
- 1 foto do aluno sozinho e outra com a família (plastificadas)
- 1 jogo de roupas de cama: lençol, sobre-lençol, travesseiro, fronha e um
coberta quando ficar frio
- 1 almofada tamanho 30cm X 30
ADQUIRIR NA ESCOLA:
- 1 bloco Portfólio
- 1 agenda escolar
- 1 saco específico para guardar roupas de cama individualizadas
- Uniforme escolar (uso obrigatório)

TRAZER DENTRO DE UMA NECESSAIRE DIARIAMENTE:
- 1 pente ou escova de cabelo
- 1 bico (se chupar)
- 1 escova de dente e pasta dental

** Entregar os materiais devidamente identificados para professora da
turma.
** Os demais materiais pedagógicos são cobrados através de uma taxa
anual de R$ 240,00, Parcela R$120,00 em fevereiro e R$120,00 em julho.
Desta forma, não precisam ser estocados, e a oferta fica maior e variada
para os diversos Projetos das Professoras.

ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
KINDER LAND
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL
MATERNAL 1
- Giz de cera grosso, hidrocor e lápis de cor
- 2 tubos de cola líquida e 2 tubos de cola bastão
- 50 folhas A4 coloridas e 50 folhas A4 brancas
- 1 caixa cola colorida
- 1 caixa massa de modelar
- 1 tesoura sem ponta
- Se ainda usar fraldas - 1 caixa plástica organizadora tamanho médio para
guardar materiais individualizados como fraldas, lenços umedecidos e pomada
- 1 jogo para faixa etária
- 1 brinquedo para faixa etária
- 1 foto do aluno sozinho e outra com a família (plastificadas)
- 1 squeeze para água
- 1 caixa de lenços de papel
- 1 jogo de roupas de cama: lençol, sobre-lençol, travesseiro, fronha e coberta
(para alunos do turno integral)
- 1 avental para pintura
- 1 almofada tamanho 30cm x 30cm
LIVROS
- 2 livros de história para faixa etária
– Serão disponibilizados para aquisição na escola em março
ADQUIRIR NA ESCOLA:
- 1 bloco Portfólio
- 1 agenda escolar
- Uniforme escolar (de uso obrigatório)
- 1 saco específico para guardar roupas de cama individualizadas
TRAZER DENTRO DE UMA NECESSAIRE DIARIAMENTE:
- 1 pente ou escova de cabelo
- 1 pacote de lenços umedecidos
- 1 escova de dente e pasta dental
** Entregar os materiais devidamente identificados na primeira semana de
março. diretamente para professora da turma.
** Os materiais coletivos não são solicitados na lista pois, estragam
estocados e também para uma melhor organização na logística quanto a
cores e necessidades diversas nos Projetos das professoras.
Valor total de R$340,00 a ser pago em 1 parcela de R$170,00 no mês de
fevereiro e 1 parcela de R$170,00 no mês de julho.

ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
KINDER LAND
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL
MATERNAL 2
- Giz de cera, hidrocor , lápis de cor e estojo grande
- 2 tubos de cola líquida e 2 tubos de cola bastão
- 50 folhas A4 branca e 50 folhas A4 colorida
- 1 caixa cola colorida e 1 caixa de massa modelar
- 1 tesoura sem ponta
- 1 jogo para faixa etária
- 1 brinquedo para faixa etária
- 1 foto do aluno sozinho e outra com a família (plastificadas)
- 1 squeeze para água
- 1 caixa de lenços de papel
- 1jogo de roupas de cama: lençol, sobre-lençol, travesseiro, fronha e coberta
(para alunos do turno integral)
- 1 avental de pintura
ADQUIRIR NA ESCOLA:
- 1 bloco Portfólio
- 1 agenda escolar
- Uniforme escolar (de uso obrigatório)
- 1 saco específico para guardar roupas de cama individualizadas
LIVROS
- INGLÊS
- 2 livros de história para faixa etária
– Serão disponibilizados para aquisição na escola em março
TRAZER DENTRO DE UMA NECESSAIRE DIARIAMENTE:
- 1 pente ou escova de cabelo
- 1 pacote de lenços umedecidos
- 1 escova de dente e pasta dental

** Entregar os materiais devidamente identificados na primeira semana de
março, diretamente para professora da turma.

** Os materiais coletivos não são solicitados na lista pois, estragam
estocados e também para uma melhor organização na logística quanto a
cores e necessidades diversas nos Projetos das professoras.
Valor total de R$340,00 a ser pago em 1 parcela de R$170,00 no mês de
fevereiro e 1 parcela de R$170,00 no mês de julho.

ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
KINDER LAND
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL
JARDIM A

- Giz de cera, hidrocor e lápis de cor
- 2 tubos de cola líquida e 2 tubos de cola bastão
- 50 folhas A4 brancas e 50 folhas A4 coloridas
- 1 tesoura sem ponta
- 1 caixa cola colorida – 1 caixa de massa de modelar
- 1 jogo pedagógico para faixa etária
- 1 brinquedo para faixa etária
- 1 foto do aluno sozinho e outra com a família (plastificadas)
- 1 squeeze para água
- 1 caixa de lenços de papel
- 1 avental de pintura
ADQUIRIR NA ESCOLA:
- 1 bloco Portfólio
- 1 agenda escolar
- 1 caderno de atividades
- Uniforme escolar (de uso obrigatório)
LIVRO
- INGLÊS
- 2 livros de história para faixa etária
– Serão disponibilizados para aquisição na escola em março

TRAZER DENTRO DE UMA NECESSAIRE DIARIAMENTE:
- 1 pente ou escova de cabelo
- 1 pacote de lenços umedecidos
- 1 escova de dente e pasta dental
** Entregar os materiais devidamente identificados na primeira semana de
março, diretamente para professora da turma.
** Os materiais coletivos não são solicitados na lista pois, estragam
estocados e também para uma melhor organização na logística quanto a
cores e necessidades diversas nos Projetos das professoras.
Valor total de R$340,00 a ser pago em 1 parcela de R$170,00 no mês de
fevereiro e 1 parcela de R$170,00 no mês de julho.

ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
KINDER LAND
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL
JARDIM B

- Giz de cera, hidrocor e lápis de cor
- Lápis preto, apontador com depósito, borracha, estojo grande
- 2 tubos de cola líquida - 2 tubos de cola bastão – 1 caixa cola colorida
- 1 caixa de massa modelar
- 50 folhas A4 brancas e 50 folhas A4 coloridas
- 1 tesoura sem ponta
- 1 jogo pedagógico para faixa etária
- 1 brinquedo para faixa etária
- 1 foto do aluno sozinho e outra com a família (plastificadas)
- 1 squeeze para água
- 1 caixa de lenços de papel
- 1 avental para pintura
ADQUIRIR NA ESCOLA:
- 1 bloco Portfólio
- 1 agenda escolar
- 1 caderno de atividades
- Uniforme escolar (de uso obrigatório)
LIVROS
- INGLÊS
- 2 livros de história para faixa etária
– Serão disponibilizados para aquisição na escola em março
TRAZER DENTRO DE UMA NECESSAIRE DIARIAMENTE:
- 1 pente ou escova de cabelo
- 1 pacote de lenços umedecidos
- 1 escova de dente e pasta dental

** Entregar os materiais devidamente identificados na primeira semana de
março, diretamente para professora da turma.
** Os materiais coletivos não são solicitados na lista pois, estragam
estocados e também para uma melhor organização na logística quanto a
cores e necessidades diversas nos Projetos das professoras.
Valor total de R$340,00 a ser pago em 1 parcela de R$170,00 no mês de
fevereiro e 1 parcela de R$170,00 no mês de julho.

LISTA DE MATERIAIS
1º ANO - 2017

















1 caderno 96 folhas (capa dura)
1 pasta com elástico tamanho ofício
Lápis de cor
Canetas hidrocor
Estojo
Lápis preto
Borracha
Apontador
Tesoura
Cola líquida e cola bastão
1 pacote de folhas tamanho ofício
1 pacote de folhas tamanho A3
1 agenda escolar
1 squeeze (garrafa plástica para água)
1 lancheira
1 jogo pedagógico para o nível

Livros:
Inglês: Kids Web, Volume 1. Editora: Richmond.
Literatura: 1 título que será indicado no início do ano.
*Os livros estarão disponíveis para venda na reunião de início de ano letivo.

Turno Integral:
Necessaire com escova e pasta dentes/ escova ou pente cabelo/
desodorante ou outros produtos de higiene pessoal que julgar
necessários.

LISTA DE MATERIAIS
2º ANO - 2017


















1 caderno 96 folhas (capa dura)
1 pasta com elástico tamanho ofício
Giz de cera
Lápis de cor
Canetas hidrocor
Estojo
Lápis preto
Borracha
Apontador
Tesoura
Cola líquida e cola bastão
1 pacote de folhas tamanho ofício
1 agenda escolar
1 squeeze (garrafa plástica para água)
1 lancheira
1 jogo pedagógico para o nível
2 gibis

Livros :
Inglês: Kids Web (Volume 2 )Editora Richmond
Ciências: Buriti, 2º ano. 3ª edição. Editora Moderna
Português: Buriti, 2º ano. 3ª edição. Editora Moderna
*Os livros estarão disponíveis para venda na reunião de início de ano letivo.

Turno Integral:
Necessaire com escova e pasta dentes/ escova ou pente cabelo/
desodorante ou outros produtos de higiene pessoal que julgar
necessários.

LISTA DE MATERIAIS
3º ANO - 2017













5 cadernos 96 folhas (capa dura)
1 pasta com elástico
Giz de cera
Lápis de cor
Canetas hidrocor
Estojo
Lápis preto
Borracha
Apontador
Tesoura
Cola líquida e cola bastão
1 régua 30cm

Livros :
Inglês: Kids Web (Volume 3 )Editora Richmond
Ciências: Buriti 3º ano, 3ª edição. Editora Moderna
Português: Buriti 3º ano, 3ª edição. Editora Moderna
*Os livros estarão disponíveis para venda na reunião de início de ano
letivo.

Turno Integral:
Necessaire com escova e pasta dentes/ escova ou pente cabelo/
desodorante ou outros produtos de higiene pessoal que julgar
necessários.

LISTA DE MATERIAIS
4º ANO - 2017













5 cadernos 96 folhas (capa dura com espiral)
1 pasta com elástico tamanho ofício
Giz de cera médio
Lápis de cor
Canetas hidrocor
Estojo
Lápis preto
Borracha
Apontador
Tesoura
Cola líquida e cola bastão
1 régua 30cm

Livros :
Inglês: Kids Web (Volume 4 )Editora Richmond
Ciências: Buriti 4º ano, 3ª edição. Editora Moderna
Português: Buriti 4º ano, 3ª edição. Editora Moderna
*Os livros estarão disponíveis para venda na reunião de início de ano
letivo.

Turno Integral:
Necessaire com escova e pasta dentes/ escova ou pente cabelo/
desodorante ou outros produtos de higiene pessoal que julgar
necessários.

LISTA DE MATERIAIS
5º ANO - 2017














5 cadernos 96 folhas (capa dura)
Lápis de cor
Canetas hidrocor
Estojo
Lápis preto
Borracha
Apontador
Tesoura
Cola líquida e cola bastão
1 régua 30cm
marcador de texto
compasso
1 pendrive

Livros :
Inglês: Kids Web – Volume 5 – 2º edição Ed. Richmond
Português: Buriti 5º ano. Ed.Moderna, 3ª edição
Geografia: Buriti 5º ano. Ed.Moderna, 3ª edição
História: Buriti 5º ano. Ed.Moderna, 3ª edição
Literatura 1º trimestre: Terra à vista: descobrimento ou invasão?
Autor: Benedito Prezia
Ed. Moderna
*Os livros estarão disponíveis para venda na reunião de início de ano letivo.

Turno Integral:
Necessaire com escova e pasta dentes/ escova ou pente cabelo/
desodorante ou outros produtos de higiene pessoal que julgar
necessários.

LISTA DE MATERIAIS
6º ANO - 2017



















4 cadernos 96 folhas
1 cadernos 200 folhas
1 pasta com elástico tamanho A4
Lápis de cor
Giz de cera
Canetas hidrocor
Estojo
Lápis preto
Canetas
Borracha
Apontador
Tesoura
Cola líquida e cola bastão
1 régua 30cm
Transferidor
Compasso
2 esquadros
marcador de texto

Livros :
Português: Arariba Plus, Vol.6 - 4ª edição. Ed. Moderna
Ciências: Arariba Plus, Vol.6 – 4ª edição. Ed. Moderna
Matemática: Arariba Plus, Vol.6 – 4ª edição. Ed. Moderna
História: Arariba Plus, Vol.6 – 4ª edição. Ed. Moderna
Geografia: Arariba Plus, Vol.6 – 4ª edição. Ed. Moderna
Literatura: serão informados posteriormente.
*Os livros estarão disponíveis para venda na reunião de início de ano letivo.

LISTA DE MATERIAIS
7º ANO - 2017



















4 cadernos 96 folhas
1 cadernos 200 folhas
1 pasta com elástico tamanho A4
Lápis de cor
Giz de cera
Canetas hidrocor
Estojo
Lápis preto
Canetas
Borracha
Apontador
Tesoura
Cola líquida e cola bastão
1 régua 30cm
Transferidor
Compasso
2 esquadros
marcador de texto

Livros :
Português: Arariba Plus, Vol.7 - 4ª edição. Ed. Moderna
Ciências: Arariba Plus, Vol.7 – 4ª edição. Ed. Moderna
Matemática: Arariba Plus, Vol.7 – 4ª edição. Ed. Moderna
História: Arariba Plus, Vol.7 – 4ª edição. Ed. Moderna
Geografia: Arariba Plus, Vol.7 – 4ª edição. Ed. Moderna
Literatura: serão informados posteriormente.
*Os livros estarão disponíveis para venda na reunião de início de ano letivo.

LISTA DE MATERIAIS
8º ANO - 2017



















4 cadernos 96 folhas
1 cadernos 200 folhas
1 pasta com elástico tamanho A4
Lápis de cor
Giz de cera
Canetas hidrocor
Estojo
Lápis preto
Canetas
Borracha
Apontador
Tesoura
Cola líquida e cola bastão
1 régua 30cm
Transferidor
Compasso
2 esquadros
marcador de texto

Livros :
Português: Arariba Plus, Vol.8 - 4ª edição. Ed. Moderna
Ciências: Arariba Plus, Vol.8 – 4ª edição. Ed. Moderna
Matemática: Arariba Plus, Vol.8 – 4ª edição. Ed. Moderna
História: Arariba Plus, Vol.8 – 4ª edição. Ed. Moderna
Geografia: Arariba Plus, Vol.8 – 4ª edição. Ed. Moderna
Literatura: serão informados posteriormente.
*Os livros estarão disponíveis para venda na reunião de início de ano letivo.

LISTA DE MATERIAIS
9º ANO - 2017



















4 cadernos 96 folhas
1 cadernos 200 folhas
1 pasta com elástico tamanho A4
Lápis de cor
Giz de cera
Canetas hidrocor
Estojo
Lápis preto
Canetas
Borracha
Apontador
Tesoura
Cola líquida e cola bastão
1 régua 30cm
Transferidor
Compasso
2 esquadros
marcador de texto

Livros :
Português: Arariba Plus, Vol.9 - 4ª edição. Ed. Moderna
Ciências: Arariba Plus, Vol.9 – 4ª edição. Ed. Moderna
Matemática: Arariba Plus, Vol.9 – 4ª edição. Ed. Moderna
História: Arariba Plus, Vol.9 – 4ª edição. Ed. Moderna
Geografia: Arariba Plus, Vol.9 – 4ª edição. Ed. Moderna
Literatura: serão informados posteriormente.
*Os livros estarão disponíveis para venda na reunião de início de ano letivo.

