
                                                                                              

LISTA DE MATERIAL INFANTIL – 2020 

 

FICA NO COLÉGIO BERÇÁRIO MINIMATERNAL 

Brinquedo pedagógico próprio para faixa etária *** 1 1 

Caixa de tinta guache (6 unidades) 1 1 

Caixa de cola colorida (6 unidades) 1 1 

Caixa de giz de cera grosso “MEU 1° GIZ” (6 cores) 1 1 

Caneta permanente preta 1 1 

Cola líquida  1 1 

Cola bastão  1 1 

Estojo com zíper 1 1 

Esponja  1 1 

Livro de histórias infantil ( próprio para faixa etária) 1 1 

Pasta catálogo preta c/ 30 saquinhos 1 1 

Pasta com elástico ( transparente) 1 1 

Pincel redondo brochinha ---- 1 

Rolinho para pintura pequeno ---- 1 

FICA NO COLÉGIO (ENVIAR PERIODICAMENTE)  BERÇÁRIO MINIMATERNAL 

Fraldas descartáveis  Mediante necessidade do bebê Caso use fraldas 

Lencinho umedecido Mediante necessidade do bebê Caso use fraldas 

Pomada para assadura Mediante necessidade do bebê Caso use fraldas 

Sabonete liquido Mediante necessidade do bebê ---- 

Leite e complemento para mamadeira Mediante necessidade do bebê Caso tome mamadeira no 
período escolar 

Cotonete Mediante necessidade do bebê ---- 

SEMANALMENTE BERÇÁRIO MINIMATERNAL 

Mamadeira grande (para leite) 1 Caso tome mamadeira no 
período escolar 

Mamadeira pequena  (para suco e água) 1 ---- 

Copo com tampa / para bebês a partir de 7 meses (para suco e água) 1 1 

DIARIAMENTE NA MOCHILA BERÇÁRIO MINIMATERNAL 

Avental para pintura ---- 1 

Babador (para bebês até 12 meses) 1 ---- 

Boné 1 1 

Chupeta com suporte ( caso use chupeta) 1 1 

Cobertor ou manta infantil 1 1 

Estojinho de medicamentos com antitérmico, termômetro e 
descongestionante nasal. 

1 1 

Garrafinha (squeeze) para água --- 1 

Lencinho umedecido 1 1 

Necessaire com escova de dentes, creme dental próprio para faixa 
etária e toalhinha. 

1 1 

Pente ou escova para cabelo 1 1 

Protetor solar 1 1 

Saquinho para separar troca de roupa 1 1 

Trocas de roupa de acordo com a temperatura, incluindo meia e 
calçado 

3 3 

SOMENTE PARA INTEGRAL BERÇÁRIO MINIMATERNAL 

Lençol branco de elástico (semanalmente) 1 1 

Repelente (diariamente na mochila) 1 1 

Travesseiro infantil com fronha branca ( semanalmente) 1 1 

Toalha de banho (diariamente na mochila) 1 ----- 

 

 

QUANTIDADE MATERIAL DE USO PESSOAL 

 Estes itens são  de USO PESSOAL, portanto , não há possibilidade de comprar pela escola. 
 Todo material deve ser identificado com nome, sobrenome e turma 

 →NÃO ENTREGAR O MATERIAL PARCIALMENTE. SOLICITAMOS ENTREGAR LISTA COMPLETA.  

→ ENTREGAR EM SACOLA SEPARADA, COLOCAR NA MOCHILA SOMENTE OS ITENS IDENTIFICADOS 

COMO “diariamente na mochila” 

→PRAZO DE ENTREGA 31/01/2020 (6ª feira) 

Os alunos que já tenham a PASTA PERSONALIZADA  

 deverão entregar junto com o material de uso pessoal LEMBRETE: 

***O brinquedo pedagógico solicitado deve ser de acordo com a faixa etária e de boa qualidade, que garanta a segurança da criança ao 
brincar. Indicações de brinquedos com encaixe, luzes e/ou sons. 


