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OBSERVAÇÕES 

*Identificar todo o material com o nome da criança;  

- Sempre que algum item da lista estiver terminando, a professora irá comunicar com 

antecedência, por escrito na agenda, para que a família providencie a reposição. 

Manter na mochila diariamente. 

 Agenda escolar 

 1 Troca de roupa  

 Chupeta (caso a criança faça uso) 

 Mamadeira (caso a criança faça uso) 

 Chapéu / Boné para os dias de sol 

 Sacos plásticos para roupa suja 

 Lanchinho - não mandar salgadinhos tipo 

chips/refrigerantes/frituras/guloseimas ou semelhantes. 

Obs.: Os lanchinhos serão enviados pela família de acordo com as preferências e 

necessidades do aluno(a). Todo lanche será conservado em local adequado e oferecido a 

criança nos horários de acordo com o cronograma diário. Lembrando que, o aluno do 

BERÇÁRIO – EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERIAL QUE DEVERÁ PERMANECER EM SALA 

QTD DESCRIÇÃO 

01 Livro de tecido ou borracha* 
01 Fantoche  
01 Brinquedo pedagógico de acordo com a idade da criança* 
01 Massinha de modelar (SOFT) 

MATERIAL DE USO PESSOAL 

01 Toalha de Banho  
01 Manta, coberto ou edredom (TRAZER SOMENTE NOS DIAS FRIOS) 
01 Pacote de fraldas descartáveis (ou mandar todos os dias quant. necessária) 
01 Pomada para prevenção de assaduras 
02 Potes de lenço umedecidos (ou mandar na bolsa todos os dias) 
01 Caixa organizadora para colocar os itens solicitados nesta lista (caso queira deixar 

os pertences do aluno no colégio. 
01 Sabonete  
01 Shampoo 
01 Condicionador (caso a criança faça uso) 
01 Repelente adequado à idade da criança (caso faça uso) 
01 Protetor solar adequado à idade da criança  
01 Escova e/ou pente de cabelo  
01 Copo ou mamadeira para suco e/ou água 

 MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NA SECRETARIA 
02 Pacotes de 100 folhas sulfites A4 * 
01 Fita crepe 
01 Fita adesiva transparente (48 mm x 50m) 
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período integral almoçará em casa, e os lanchinhos serão enviados ao colégio pela família e 

dados a criança nos horários adequados a sua alimentação. Serão conservados 

adequadamente e aquecidos quando for necessário. 
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