
LISTA DE MATERIAL / 2022 
 

BERÇÁRIO 2 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIDADE DA CRIANÇA 
 

� 01 foto 15x10 colorida e recente da criança  
� 01 foto 15x10 da família (identificar as pessoas no verso) 

 
HIGIENE E BEM-ESTAR 
 

� 01 copinho SIMPLES para suco e água (deverá permanecer na 
mochila diariamente);  

� 100 babadores descartáveis (SUGESTÃO para compra – Mercado Livre);  
� 02 toalhinhas de boca (não é necessário identificar com o nome da criança);  
� 01 frasco de sabonete líquido;  
� 01 shampoo;  
� 01 condicionador;  
� 01 escova de cabelo; 
� 01 caixa de cotonetes;  
� 200 sacos de lixo (15 litros) para armazenar roupa suja (ou manter um saco 

na mochila para esta finalidade);  
� 04 baldes de lenços umedecidos com 500 unidades (pode ser o refil);  
� 01 pomada para assadura (permanecerá na escola);  
� 20 fraldas (sempre que necessário, será solicitado para repor);  
� 01 toalha para banho com identificação do aluno (permanecerá na escola e será 

encaminhada para casa nos finais de semana para troca);  
� 05 unidades da embalagem “ZIP ZAP” tamanho grande para armazenar fraldas;  
� 01 analgésico e antitérmico de uso da criança (permanecerá na escola);  
� 08 caixas de lenços de papel com 100 unidades ou 16 caixas com 50 unidades; 

 
 
 
 
MATERIAL PEDAGÓGICO 
 

� 05 cartelas de adesivos com imagens infantis pequenas;  
� 02 cola bastão (grande)  
� 01 caixa de massinha de modelar (com 12 cores - SOFT)  
� 01 pincel achatado nº 16  
� 03 brinquedos usados, em perfeito estado e de acordo com a faixa etária da 

criança. Os brinquedos deverão ser macios, COM PONTAS ARREDONDADAS - 
sem quinas e/ou pontas (permanecerão na escola);  

� 01 livro plástico de banho ou de tecido  
� 01 pacote de bexigas amarelas SÃO ROQUE, n° 09, com 50 unidades  
� 01 pacote de bexiga palito SÃO ROQUE, 260, com 50 unidades 

 
OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES, TODOS DE UMA SÓ VEZ, DO DIA 
10 AO DIA 19/01/2022.  
É OBRIGATÓRIO A IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO EM TODO MATERIAL. 

 
Observação importante: 

 
� Outros materiais necessários serão solicitados durante o decorrer do ano letivo. 


