
      LISTA DE MATERIAIS – 2.020 

     Berçário - II 
Material coletivo: 

4 folhas de cartolina – cor: branca; 

2 folhas de cartolina – estampada; 

2 folhas de papel pardo; 

2 folhas de E.V.A. cor marrom; 

1 pacotes de papel creativecolors para dobradura; 

1 pacote de sulfite A4 – cor branca – 100 folhas; 

Sulfite A3 – cor branca – 50 folhas; 

2 caixas de massinha de modelar – Acrilex Soft; 

1 recipiente plástico com tampa e nome (para guardar a massinha); 

2 Durex colorido (verde e azul); 

1 pote de tinta guache de 250 ml – cor: marrom; 

1 tubo de cola branca 500g; 

1pacote de olhos articulados nº 12; 

1 pacote de bexiga colorida 

2 folhas de papel micro ondulado; 

3 anilina comestível (azul, vermelha e amarela); 

1 lixa; 

1 rolo de algodão; 

1 brinquedo pedagógico – de acordo com a faixa etária da criança (Sugestão: blocos lógicos, aramado ou Lego de 

peças grandes); 

 

Banho: 

1 sabonete líquido; 

1 xampu; 

1 toalha de banho com nome; 

4 pacotes de lenço umedecido; 

4 pacotes de lenço descartável; 

1 pente (ou escova) de cabelo; 

1 pacote de fralda descartável; 

Pomada para assaduras. 

 

Alimentação: 

Leite que a criança costuma tomar, se misturar algo ao leite, também enviar; 

1 mamadeira para o leite com nome; 

1copinho com bico para a água e suco; 

1 colherzinha. 

 

Soninho: 

1 vasilha plástica grande com tampa para guardar material de dormir; 

1 travesseiro. 

 

Importante:  

� Na mochila da criança deverá vir diariamente: 2 fraldinhas de boca; 3 trocas de roupa de acordo com a 

estação e 1 sacolinha plástica para roupa suja. 

 

Entrega dos materiais da lista escolar: de 13 a 17 de janeiro/2020.  

Colocar todo o material de uso coletivo em um saco plástico grande e o nome da criança completo por fora.      

         Etiquetar todo material com nome do aluno(a). 

 

Início das aulas: 27/01/2020. 

Obrigatório uso do uniforme escolar. 



 


