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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR -  BERÇÁRIO (a partir de 7 meses) – 2020  
 
 

USO COLETIVO: 
02 Folhas de EVA estampado (sem enrolar) 
02 Folhas de EVA gliter (sem enrolar) 
02 Folhas de Eva liso cores diversas (sem enrolar) 
100 Folhas Sulfite A-3 (75 grs) 
100 Folhas Sulfite Colorido A-4 
01 Bloco colorido A3 – 120g/m2 
02 Blocos criativo colorido A4 - 120g/m2 
02 Potes de massa de modelar 500gr 
01 Pote de tinta guache – 250ml 
01 Caixa de giz de cera 06 cores – Meu 1 giz(Acrilex)* 
01 Tubo de cola 90gr* 
01 Rolo de pintura TAM. 5mm e diâmetro de 35mm* 
02 Canetas hidrográficas jumbo(lavável)* 
01 Rolo de fita crepe 19mmx50m 
01 Fita larga transparente 

02 Metros de TNT(liso) 
01 Metro de tecido (estampado ou florido) 
03 Metros de fita mimosa (larga -22mm) 
01 Pacote de lacinho de cetim 
01 Pacote de olhinhos móveis(grande) 
03 Bastões de cola quente (grosso ou fino) 
01 Caixa de sapato encapada* 
01 Camiseta adulto usada (para as aulas de pintura)* 
01 livro de literatura, adequado à faixa etária (plástico)* 
01 Fantoche* 

01 Brinquedo adequado à idade da criança: Chocalho, 
animais de plástico, panelinhas, entre outros. (evitar 
brinquedo eletrônico)* 
01 Jogo de montar de blocos gigantes* 

 

 
HIGIENE PESSOAL(ficará na escola): 

01 sabonete líquido(pequeno) * 
02 Caixas de luva (por semestre) * 
02 Caixas de lenço de papel (por semestre) * 
 
 

 
 
 
 
 

 
MANTER NA 

MOCHILA/LANCHEIRA(DIARIAMENTE): 
05 Fraldas descartável  
01 Lenço umedecido* 
01 Pomada para assadura* 
01 Troca de roupa completa Verão/Inverno* 
01 Pente ou escova para cabelo* 
Babadores e “fraldinhas” de boca* 
Chupeta com protetor – para quem utiliza* 
01 Calçado extra* 
01 Copo com bico ou garrafinha para água* 
01 Mamadeira ou copo com bico/canudo para leite* 
01 Colher de plástico*  

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

AVISOS IMPORTANTES 
 
 

- Para um melhor desempenho na execução das 
atividades propostas, ressaltamos a importância do 
aluno manusear e estudar com materiais de 
QUALIDADE e que proporcionem maior 
SEGURANÇA! 
- Respeitar as medidas indicadas para os materiais, 
pois tais indicações têm motivação pedagógica. 
- Todo material de uso pessoal deverá ser reposto pelo 
responsável sempre que necessário durante o ano; 
 
 
 

Somente colocar nome no material que tiver(*) 

 Dias 28/01 e 29/01 – Entrevista com os pais e recebimento dos matérias do aluno(a) matriculado no 

Berçário.   
 

 Dia 30/01 - Piquenique de integração com os pais e alunos do Berçário e N1. MANHÃ 10h30 – 
TARDE 16h00 
 

 DIA 03/02/2020 – Início das aulas: MANHÃ - 07h45 às 11h55    / TARDE - 13h10 às 17h30  

 
(Período de adaptação até as 15h00, para as turmas do berçário, Nível 1 e 2). 
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