
  BERÇÁRIO  
(Criançasde 6 mesesaté 1 ano e 5meses) 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020 
MATER 

01 

IAL ADQUIRIDO NO ATO DA MATRÍCULA 
Agenda Escolar 2020 

01 Carteirinha Escolar 

Kit Uniforme Escolar de Bebê 

EXTREMA IMPORTÂNCIA: (APRESENTAR ANTES DO INCIO DAS AULAS) 

01 Foto da criança (10x15) 

01 Foto da criança (5x7) 

01 Foto do papai (5x7) 

01 Foto da mamãe (5X7) 

MATERIAL INDIVIDUAL (Vai e volta todos os dias para o Colégio)  
01 Mochila grande contendo: 

5 fraldas diariamente; 
1 pomada para assadura; 
1 pacote de lenço umedecido; 
1  toalha de banho; (todos os dias deve ser trocada pela família)  
1 Babadores diariamente; 
2 fraldas de pano ou toalhinha de boca; 
1 troca de uniforme para o clima do dia; 
1 par de meias; 

1 termômetro; 
1 bolsinha com escova de cabelo, escova de dente com protetor, e creme dental sem flúor; (para bebês acima de 8 meses) 

  1 caixa de luvas cirúrgicas;  

011 Lancheira Térmica contendo: 
1 Babador; 
1 copo ou mamadeira para água; 
1 copo ou madeira para leite; 
1 copo ou mamadeira para suco; 

ORIENTAÇÃO: 
O leite deve ser enviado diariamente em pote medidor para ser preparado no momento de oferecer. 

  A família que optar por trazer a alimentação do bebê, deve enviar em pote de VIDRO com descrição na tampa (almoço, janta).  

 

MATERIAL INDIVIDUAL (Trazer no primeiro dia de aula e FICARÁ no Colégio até o final do ano)  
01 CAIXA ORGANIZADORA TAMANHO (Caixa de sapato/ Identificar com nome) contendo: 

1 sabonete líquido (não pode ser em barra); 
1 chupeta com porta chupeta (identificada com capinha protetora); 
1 shampoo; 

  1 condicionador;  

 

MATERIAL COLETIVO (Trazer os itens abaixo na primeira Reunião de Pais ou primeiro dia de aula)  
01 Álcool Gel para mãos;  

10 Botões grandes coloridos  

01 Brinquedo próprio para a faixa etária *para deixar na sala de uso coletivo; 

01 Bobina de saquinho plástico picotado;  

01 Caixa de Giz Jumbo - Meu 1º giz;  

01 Caixa de tinta plástica *com 6 unidades 

02 Caixa de fósforos  

05 Cartelas de adesivo com motivos infantis;  

01 Caixa de lenço de papel *com 100 unidades; 

02 Caixa de luva descartável cirúrgica;  

04 Envelopes branco A4;  

01 Esponja;  

02 Folhas de papel pedra; *dobrados em 4 partes 

04 Folhas de papel pardo; *não aceitamos folhas enroladas 

06 Folhas de papel cartão, 2 amarelo/ 2 vermelho *não aceitamos folhas enroladas 

12 Folhas de E.V.A. 4 bege/ 4 laranja/ 4 marrom *não aceitamos folhas enroladas 

09 Folhas de E.V.A. super brilho, 3 dourado/ 3 azul/ 3 prata; *não aceitamos folhas enroladas 

06 Folhas de papel colorset, 3 vermelho/ 3 verde *não aceitamos folhas enroladas 

01 Jogo pedagógico de peças grandes (encaixe) sem nome  

01 Instrumento Musical (chocalho, pianinho, tambor ou pandeiro) *para deixar na sala de uso coletivo; 

05 Metros de TNT rosa *pedaço inteiro 

05 Metros de Chita; *pedaço inteiro 

02 Pacotes de sulfite Chamequinho ou Report *500 folhas (A4) 



01 Pacotes de sulfite Chamequinho ou Report *500 folhas (A3) 

02 Pacotes de sulfite creme Chamequinho ou Report *100 folhas (A4) 

01 Pacote de Eco Cores Nova Print com moldura  

01 Pacote de lenço umedecido;  

01 Pacote de papel LUMI Paper;  

01 Pacote de olhos móveis grandes; * 8 milímetros 

01 Pacote de bexiga vermelha * São Roque tamanho 12 

01 Pacote de canudinho colorido;  

01 Pacote de palito de sorvete colorido;  

01 Peças de fita de cetim branca 38mmx10m;  

01 Peneira pequena;  

02 Rolos de serpentina;  

02 Rolos de fita crepe largura 45x50;  

01 Rolo de dupla face largura 45x50;  

10 Refil cola quente fino;  

10 Romeu e Julieta  

15 Saquinhos plástico grosso transparente / A4 / com perfuração;  

01 Tubo grande de cola líquida;  

 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES ABAIXO 
  MUDANÇA DO BERÇÁRIO PARA O MINI I  
 A mudança dos bebês que completarem 1 ano e 5 meses se dá após análise de nossa equipe de coordenação pedagógica; 
 Os responsáveis serão avisados com antecedência para que se programem; 
 Nessa nova fase as mudanças são: 

 O aluno não toma banho no Colégio; 

 A mamadeira vai e volta todos os dias; 

 O almoço é obrigatório do Colégio, não podendo ser mais esquentado; 

 A família deve enviar o lanche da manhã e da tarde; 

 Não oferecemos janta. 

 Aulas de Ballet e Jiu Jtsu a partir do Mini Maternal II. 
 

  IMPORTANTE SOBRE OS TÓPICOS DA LISTA DE MATERIAL  
 Ao entregar os materiais assine a lista e retire o protocolo de entrega. 

 Os materiais que não estiverem de acordo com o que foi solicitado serão devolvidos ao responsável para troca. 
 Durante o ano se necessário serão solicitados materiais de artes e datas comemorativas. 

 

UNIFORME ESCOLAR - 2020 
 É permitido apenas os modelos oficiais padronizados (com logomarca do Colégio). 
 Não é permitida a reprodução de uniforme (Infração, direitos autorais). 

 Faz parte do uniforme: calça, legging, bermuda ou short-saia, camisa do Colégio manga longa ou curta, blusão de helanca, moletom ou americano. 
Todos os itens de uniforme deverão conter nome do aluno. *preferencialmente em bordado. 

 Tênis também faz parte do uniforme escolar (proibido o uso de crocs, botas, chinelo, sandálias ou tamancos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO CONOSCO: 

Fone: 2623-1560/ Whatzapp 9.4026-1135 


