
Escola de Educação Infantil Pequenos 

 

LISTA DE MATERIAL 2022 

Berçário I- até 1 ano e 6 meses 
  

 

♥ 01 pacote pequeno de fraldas descartáveis (para uso em situação de emergência)  
♥ 03 pacotes de lenços de papel grandes 
♥ 01 sabonete líquido para bebê  
♥ 01 pomada para assaduras  
♥ 01 pente ou escova de cabelo  
♥ 01 xampus  
♥ 01 condicionador (opcional)  

♥ 02 pacotes de lenço umedecido  
♥ 01 garrafa de álcool gel 70% 

♥ Elástico de cabelo (opcional)   

♥  01 Bobina de saco plástico transparente pequeno 
♥ 01 pacote de algodão 
 
 

TRAZER DIARIAMENTE UMA MOCHILA COM:  

 

♥ Vestuário: 
Babadores 
Mudas de roupas suficientes, considerando as mudanças climáticas.  
Fraldas descartáveis  

Lenços umedecidos  

Pomada para assaduras  

Creme para pentear (opcional) 

Pasta e escova de dente adequado para a idade 

Toalha de banho (tipo fralda, felpuda) 
Manta ou cobertor 
 

♥ Alimentação:  
 Mamadeiras (leite e água) 

Pote de leite com divisórias 

   

 
OBS.: Todo o material deverá ser identificado com o nome da criança (utilizar caneta própria para tecidos e 

de retroprojetor para plásticos ou colocar etiqueta própria para os utensílios) 

 

*Data de entrega do material: até dia 01/02/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola de Educação Infantil Pequenos 

 

 

 

 LISTA DE MATERIAL 2022 
Berçário II- acima de 1 ano e 6 meses 

  

 

♥ 01 pacote pequeno de fraldas descartáveis (para uso em situação de emergência)  
♥ 03 pacotes de lenços de papel grandes  
♥ 01 pomada para assaduras  
♥ 01 pente ou escova de cabelo  
♥ 02 pacotes de lenço umedecido  
♥ 01 garrafa de álcool gel 70% 

♥ Elástico de cabelo (opcional)   
♥ 01 Bobina de saco plástico transparente pequeno 
♥ 01 Bloco Colorido A3 
♥ 100 folhas de sulfite branca 
♥ 01 pacote de prato de papelão branco e redondo 
♥ 02 folhas de papel pardo 
♥01 pacote de algodão colorido 
♥ 01 papel microondulado da cor de sua preferencia 
 
 
TRAZER DIARIAMENTE UMA MOCHILA COM:  

 

♥ Vestuário: 
Babadores 
Mudas de roupas suficientes, considerando as mudanças climáticas.  
Fraldas descartáveis  

Lenços umedecidos  

Pomada para assaduras  

Creme para pentear (opcional) 

Pasta e escova de dente adequado para a idade 

Toalha de banho (deixar na bolsa caso tenha alguma necessidade, pois não haverá banho nessa idade) 
Manta ou cobertor 
 

♥ Alimentação:  
 Mamadeiras (leite e água) 

Pote de leite com divisórias 

   

 

OBS.: Todo o material deverá ser identificado com o nome da criança (utilizar caneta própria para tecidos e 

de retroprojetor para plásticos ou colocar etiqueta própria para os utensílios) 

 

*Data de entrega do material: até dia 01/02/2022. 

 
 

 


