
BERÇÁRIO I 

Lista de Materiais – 2022 

 

I – MATERIAL COLETIVO (materiais que permanecerão no Colégio): 

Papel sulfite, tamanho A3, branco 50 folhas 

Papel creative lumipapers, tamanho A4, coloridas 45 folhas 

E.V.A – cores: 2 vermelha com glitter 2 folhas 

Tinta Guache Acrilex, 250 ml – cor preto 1 unidade 

Durex colorido – cores: vermelho e amarelo 2 unidades 

Cola Tekbond 793 Instantânea 20g (cola para artesanato) 1 unidade 

Pacote de olhos articulados, nº 12 1 pacote 

Feltro cor rosa  1 metro 

Pacote de bexiga colorida 1 pacote 

Pote de glitter pequeno – colorido 2 unidades 

Anilina comestível – cores: verde e rosa 2 unidades 

Papel Celofane colorido 2 unidades 

Cotonete 1 caixa 

Bucha de espuma para banho  1 unidade 

Perfex 2 pacotes 

Brinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária da criança 1 unidade 

 

II – MATERIAL INDIVIDUAL (Os materiais individuais serão para uso exclusivo do aluno e ficarão na escola. No decorrer do 

ano, a professora solicitará a reposição quando necessária) 

 

Banho 

Xampu 1 unidade 

Sabonete líquido 1 unidade 

Pomada de assadura 1 unidade 

Fralda – tamanho e marca que a criança usa 1 pacote 

Lenço umedecido 4 unidades 

Lenço descartável de papel 3 caixas 

Pente ou escova de cabelo 1 unidade 

Toalha de banho com nome do aluno (sugestão: nome bordado) 1 unidade 

Alimentação 

Leite que a criança costuma tomar, se mistura algo ao leite, também enviar 1 unidade 

Mamadeira para leite 1 unidade 

Mamadeira para água e suco, ou copinho com bico de silicone (enviar o que a criança está acostumada em casa) 1 unidade 

Colher macia para fruta ou papinha 1 unidade 

Hora do soninho/descanso 

Chupeta e paninho (para o aluno que faz uso) 1 unidade 

Recipiente plástico com tampa para guardar o travesseiro e lençol 1 unidade 

Travesseiro (que a criança dorme em casa) 1 unidade 

Fronha identificada (nome bordado ou com caneta de tecido) 1 unidade 

Manta Soft pequena 1 unidade 

 

Importante: 

 Deixar uma chupeta reserva na escola. 

 As mamadeiras solicitadas deverão ficar na escola. 

 O lençol é fornecido pela escola, contudo, caso a família queira, poderá enviar. 

 Na sexta-feira a toalha e fronha serão enviadas para casa, onde deverá ocorrer a higienização. Enviar novamente 

na segunda-feira. 

 

1º dia de aula presencial: Uniforme obrigatório. O aluno deverá trazer duas mochilas/bolsas. 

Mochila de roupa, contendo: 

 3 trocas completas de roupa (respeitando a estação) 

 4 fraldinhas de boca 

 1 sacola plástica para roupa suja 

 Chupeta e paninho (para o aluno que faz uso) 

Mochila de alimentação, contendo: 

 Fruta 

 Biscoito 

 Papinha salgada 

 Suco 

                                                                                                               *Seguir a rotina de alimentação para sua faixa etária. 

 

Entregar na escola: 

 O material individual deve estar todo identificado com nome do aluno (sugestão: etiqueta). 

 O material individual e coletivo devem ser entregues no Colégio. Colocar todo material em um saco plástico com o nome 

completo do aluno e a série. 

 Prazo de entrega: 17 a 21 de janeiro 


