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LISTA DE MATERIAL – 2021: EDUCAÇÃO INFANTIL (BERÇÁRIO II) 

(COLOCAR NOME EM TODOS OS MATERIAIS PARA EVITAR PERDAS E DESVIOS) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

1º DIA DE AULA: 01/02/2021 - segunda - feira 
 

1ª REUNIÃO DE PAIS: 20/01/2021 - 18h30  
 
   01 Foto 10 x 15 do aluno para o mural da classe 
   02 Brinquedos pedagógicos (para a idade da criança) 
   02 Livros de história infantil de plástico (com bastante figuras) 
   02 Revistas usadas (Ex: Cláudia, Crescer, Desfile, Pais e Filhos) 
   01 camiseta para pintura 
   01 garrafinha/squeeze para o consumo de água no Colégio, uma ideia sustentável.  

 IMPORTANTE: 

Os materiais solicitados deverão ser entregues obrigatoriamente na primeira reunião de pais e os materiais 
faltantes serão requeridos novamente.   
 

MATERIAIS DE MEIO PERÍODO  
ESSES ITENS FICARÃO NO COLÉGIO. CONFORME ESSES PRODUTOS IRÃO TERMINANDO, SERÃO 

SOLICITADOS VIA AGENDA.  

OBS: Conforme esses produtos irão terminando, serão solicitados via agenda. 

   01 lenço umedecido 
        01 pomada 
        Fraldas descartáveis 
        01 pacote de algodão 
        01 pente ( para ficar na bolsa da criança) 
        01 travesseiro (pequeno) 
        01 chupeta com suporte 
        01 escova dental macia com protetor 
        01 mamadeira 
        01 copo plástico com tampa 
        01 camiseta para atividades de pintura 
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 IMPORTANTE:  

Deverão ser enviados ao Colégio às segundas-feiras e serão devolvidos às sextas-feiras 01 fronha e 01 
lençol.  

Para  a fronha e lençol, ter no máximo 02 opções, ou seja, reservar dois lençóis e duas fronhas que sempre 
serão usadas no Colégio. Os mesmos deverão conter nome, sobrenome e série do(a) aluno(a). 

 

 
ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL  

 
 01 sabonete líquido Granado Bebê na cor amarela 250 ml  
 01 shampoo Granado Bebê na cor amarela 250 ml  
 01 condicionador Granado Bebê 250 ml  
 01 lenço umedecido  
 01 pomada  
 Fraldas descartáveis  
 01 pacote de algodão quadrado-95gr  
 01 pente ( para ficar na bolsa da criança)  
 01 chupeta com suporte  
 01 escova dental macia com protetor  
 01 mamadeira  
 01 copo plástico com tampa  
 01 travesseiro anti-refluxo  
 01 camiseta para atividades de pintura 
 01 babador de plástico 
 

 
IMPORTANTE:  
Deverão ser enviados ao Colégio às segundas-feiras e serão devolvidos às sextas-feiras 01 fronha, 01 lençol 

e 01 toalha.  
Para  a fronha e lençol, ter no máximo 02 opções, ou seja, reservar dois lençóis e duas fronhas que sempre 
serão usadas no Colégio. Os mesmos deverão conter nome, sobrenome e série do(a) aluno(a). 
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IMPORTANTE 
 

PEDIMOS A GENTILEZA DE IDENTIFICAR TODOS OS MATERIAIS E MANTER UMA SACOLA PLÁSTICA NA 
BOLSA PARA ROUPA SUJA. 
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