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FUNDAMENTAL 

 

Preparamos uma lista com os itens essenciais, de uso individual, que deverão ficar na escola durante 
o ano. Todo material de uso coletivo será fornecido pela Kinderville. 

 

Todo o material deverá ser entregue identificado com o nome e sobrenome da criança com etiquetas 
adesivas (objetos) e caneta indelével (roupas e calçados) em cada um dos itens. 
 
Quando necessária a reposição de algum item o responsável será comunicado pela agenda digital da 
criança. 
 

Lista A - Itens que deverão ser entregues pelo responsável no início das aulas e ficarão durante todo 
o ano na escola. 

 

 1 nécessaire plástica para acomodação dos objetos de higiene da criança; 

 1 squezee para água; 

 1 escova de dentes com tampa de proteção; 

 1 creme dental sem flúor; 

 1 pente de cabelo; 

 1 repelente de insetos; 

 30 sacos plásticos para roupa suja (pequenos) e/ou um saco de tecido com parte interna 
impermeável; 

 1 shampoo cabeça aos pés (para integral) 

 3 livros com letra bastão maiúscula (serão indicados pela professora no 1º dia de aula) 

 4 gibis com letra bastão maiúscula; 

 1 caixa do material dourado pequena (matemática). 

 

 

Para crianças do 1º ano: 

 

 1 coleção completa da Estrelinha 1, azul (6 livros) – autora Sônia Junqueira (disponível na 
Amazon). 

 

Para crianças do 2º ano: 

 

 1 coleção completa da Estrelinha 2, verde (6 livros) – autora Sônia Junqueira (disponível na 
Amazon). 

 1 Minidicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa de acordo com a nova ortografia. 

Autor: Caldas Aulete 

Editora: Lexikon      ISBN 9788586368578 
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Para crianças do 3º ano: 

 

 1 coleção completa da Estrelinha 3, amarela (6 livros) – autora Sônia Junqueira (disponível na 
Amazon). 

 1 Minidicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa de acordo com a nova ortografia. 

Autor: Caldas Aulete 

Editora: Lexikon      ISBN 9788586368578 

 

Para crianças do 4º ano: 

 

 1 Minidicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa de acordo com a nova ortografia. 

Autor: Caldas Aulete 

Editora: Lexikon      ISBN 9788586368578 

 

Para crianças do 4º ano: 

 

 1 Minidicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa de acordo com a nova ortografia. 

Autor: Caldas Aulete 

Editora: Lexikon      ISBN 9788586368578 

 

Lista B – Itens que deverão ser enviados diariamente na mochila: 

 

 2 trocas de roupa conforme a estação (mandar sempre um agasalho). 

 1 toalha de rosto para eventual necessidade 

 

 

Medicação para febre ou de uso contínuo (somente quando necessário e sempre acompanhada de 
receita médica em que conste o nome e sobrenome da criança data, período e dosagem de uso, bem 
como telefones de contato do profissional constante da receita) deverão ser entregues à professora 
e /ou colaborador responsável pelo acolhimento da criança na entrada da escola, FAVOR NÃO 
ENVIAR NA MOCHILA. 


