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LISTA DE MATERIAL 2022 – BERÇÁRIO 

 
1 ano à 2 anos 

 

 

             Unidade II 
 

01 pacote de fraldas descartáveis (se usar) 
01 pomada para assadura 
01 sabonete líquido da cabeça aos pés (uso pessoal) 
01 pacote de lenços umedecidos (se usar) 
01 repelente 
01 babador de plástico (com nome) 
01 lençol de berço (vem 2ª feira e volta para casa na 6ª 
feira)  
01 pasta de ferragem 
01 avental para pintura 
01 caixa de giz de cera grosso 
01 caixa de pintura a dedo colorido 
01 Caixa organizadora polionda (vermelha) 
 

 

 

 
Para uso diário e individual (colocar na 
mochila) 
 
01 chupeta com protetor ou pote individual marcada 
com nome (se usar). 
02 mudas de roupas completas (incluindo sapatos, 
meias e uniforme do colégio) 
01 toalha de banho (dentro do saco plástico) 
01 escova de cabelo ou pente 
01 creme dental 
01 escova de dente com porta escova 
01 copo de transição com bico 
01 saco para roupas suja (com nome) 
01 toalha para lanche (dentro da lancheira) 
01 álcool em gel (para uso pessoal) 

01 mamadeira e copinho para água (com nome) 

 

 
Papelaria 
 

  500 folhas de sulfite A-4  
01 folha de papel cartão 
01 pacote de saco celofane decorado (15x30) 
02 folhas de EVA glitter azul 
04 folhas de EVA (azul, cinza, laranja e bege) 
02 metros de TNT (branco) 
01 pacote de bexiga (amarelo) 
05 plásticos para pasta 4 furos (grosso) 

 

 
 
Observações: 
 

1. Sugerimos pela qualidade das cópias, folhas de sulfite A4 da marca Report ou Chamex. 
2. Todo material deverá ser entregue até 10 dias antes do início das aulas, com o nome da criança etiquetado. 
Início das aulas: 24/01/2022. 
3. O material é conferido pela professora e pela coordenadora; 
4. Se necessário, outros matérias serão solicitados no decorrer do ano letivo; 

5. O creme dental, a escova de dente e as mamadeiras deverão ser enviados todos os dias com o aluno. 

 


