
  
 
 
 

 

Lista de Material - Berçário 

 01 agenda personalizada do Colégio 

 01 pasta catálogo com 50 plásticos tamanho A3 

 01 carimbo com o nome da criança – letra ARIAL tamanho 20 (nome e último sobrenome) 

 Fraldas descartáveis 

 02 pacotes de lenço umedecido 

 02 caixas de cotonetes 

 01 tubo de pomada para assadura de sua preferência 

 01 pente ou escova de cabelo 

 01 vidro de sabonete líquido 

 01 xampu 

 01 condicionador 

 01 saco de tecido para roupa suja 

 03 caixas de lenço de papel 

 01 travesseiro com capa 

 01 monta-monta grande (adequado à idade) 

 01 fantoche (animais grandes) 

 01 instrumento musical 

 02 rolos de saco plástico (5 litros com 100 unidades) para roupa molhada  

 02 folhas de EVA com gliter (azul e amarelo) 

 01 metro de feltro (sem preferência de cor) 

 02 folhas de Kraft 90grs 

 02 blocos de desenho 140g/m² com 20 folhas – Tamanho A3  

 
Material diário 
(Vai e v olta na mochila) 

 

 03 mamadeiras para o uso da criança (suco, água e leite) 

 01 pote dosador de leite em pó (repor diariamente) 

 Mordedor de borracha  
 

Material da semana 
(Chega segunda-f eira e v olta na sexta-f eira) 

 

 Roupa de cama (lençol, virol, fronha e cobertor) 

 02 babadores  

 Toalha de banho  
 

Mudas de roupa 
 

 Roupas para frio e calor. 
 

Livros literários 

 Dois títulos à escolha da família.  

(Sugestões de livros: de tecido, com texturas, musicais e de tamanho grande). 

 
Observações 

 

 

 

 Todos os materiais devem ser identificados com caneta permanente. 

 As reposições dos materiais deverão acontecer sempre que necessário, 

comunicado via UpNote. 

 O uso da agenda é obrigatório. 

 Os materiais devem ser entregues no primeiro dia de aula.  

 1ª Reunião de Pais acontecerá no dia 31/01/2019 às 18h:30min 

 


