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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 
Para alunos do Berçário 

 

 

Devem ser entregues na secretaria antes do início das aulas: 

 Fraldas, lenços umedecidos e pomada (ficam na bolsa do bebê) 

 Shampoo e condicionador – Só para os bebês que ficam o horário integral 

 Sabonetes (líquido) ou em barra (nesse caso trazer saboneteira) (ficam na escola) 

 Creme dental e escova de dentes – ficam na escola 

 

Observações: 

– A escola informará com antecedência, quando for necessário o reabastecimento dos itens de 

higiene. 

 

Material Diário 

Os itens abaixo devem ser enviados diariamente identificados com o nome do aluno: 

 Trocas de roupa 

 Babadores e fraldinhas de boca 

 Saco plástico retornável para roupas sujas 

 Protetor de chupeta – para quem usa chupeta 

Os itens abaixo devem ser enviados separadamente das roupas. 

 Mamadeira ou copo com bico rígido para leite 

 Mamadeira ou copo com bico rígido para suco 

 Mamadeira ou copo com bico rígido para água 
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Observações: 

– O leite deve ser enviado diariamente em pote medidor, para ser preparado no momento de 

oferecer à criança. 

– Os alunos do Berçário, que tomam leite mais de uma vez por dia, devem trazer o número de 

mamadeiras suficiente para essas refeições. As mamadeiras serão enviadas diariamente para 

serem esterilizadas em casa. 

– Recomendamos aos pais do Berçário que substituam gradativamente as mamadeiras (água e 

suco) por copos com bico de transição ou rígido, de acordo com a necessidade ou hábito da 

criança; 

Os materiais abaixo também deverão ser entregues na Escola, com nome da criança gravado e 

permanecerão na escola, de 2ªf. a 6ªf., e serão enviados para casa ao final de cada semana ou 

quando houver necessidade de substituição ou higienização: 

 Toalha de banho (para banho e meio banho) 

 Toalha fralda (para a troca) 

 Nécessaire personalizado com o nome da criança contendo: 

– Escova de dentes (com proteção de cerdas) ou limpador de gengivas 

– Escova de cabelos ou pente 

– Pasta de dentes 

 

Importante: 

Todos os objetos (inclusive chupetas, mamadeiras, babadores, calçados, meias, etc…) 

deverão estar devidamente identificados. No caso de alimentação, enviados em potinhos ou 

qualquer outra vasilha e/ou avulsamente, deverão conter identificação, inclusive com 

especificação de uso: suco, lanche, almoço, jantar ou sobremesa. Não nos responsabilizamos 

pelos objetos e outros pertences não identificados. 

  

Material de uso comum: 

Conforme Proposta Educacional da escola, os alunos participam de diversas propostas de 

Estimulação e de Expressão Artística, nas quais utilizam diferentes tipos de materiais, todos de 

uso comum e comprados pela escola; já estão inclusos na taxa cobrada pela Escola. 

 


