
Educação Infantil
BERÇÁRIO

Obs: O material de higiene deverá ser reposto sempre que necessário  
Todo material deverá ser entregue no colégio CEC nos dias 01 e 02 de fevereiro. 
Identifique todo material do (a) seu (a) filho (a) , inclusive roupas pessoais e de cama 

Material individual Material   coletivo 
1 Sabonete  liquido 1 boneco bebê (todo de plástico)
1 shampoo e um condicionador 02 potes de tinta guache cores variadas (250 ml)
1 jogo de lençol para berço (ficará na escola durante a 
semana e será enviado toda sexta-feira  para ser trocado)

3 folhas de EVA (cores variadas)

1 toalha (ficará na escola durante a semana e será 
enviado toda sexta-feira  para ser trocada)

1 pacote de algodão 

1 travesseiro (para ficar na escola) 1 instrumento musical (de brinquedo)
3 litros de álcool em gel 12 pregadores de roupas de madeira 
Fraldas (levar um pacote para ficar no berçário -“repor 
quando necessário”)

03 Tubos de cola branca 90g

1 pacote de lenços umedecidos (levar um pacote para 
ficar no berçário - “repor quando necessário”)
Pomada (Para ficar no berçário- “ repor quando 
necessário”)
3 mamadeiras (suco, leite e água) (ficará na escola 
durante a semana e serão enviadas toda sexta-feira)
Prendedor de bico (caso use)
Bico (caso use)
3 canetas retroprojetoras 
2 DVDs virgens 
1 fantoche de pano 
3 brinquedos (apropriados para idade)
1 pasta catálogo com 30 plásticos 
3 folhas de celofane (cores variadas)
1 bloco de pintura 300g/m formato A4 12 folhas branco 
(CANSON)
1 metro de plástico bolha 
1 esponja de lavar louças 
1 rolinho para pintura



A lista de material completa de seu (sua) filho(a)  você 
encontra na Livraria conhecer:

 Pagamento Parcelado e Facilitado
 Entregamos em domicílio

 Compramos livros usados
 2 lojas para melhor atendê-los
 Temos mochilas, cadernos, livros, muito mais
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