
LISTA DE MATERIAIS 2022 – BERÇÁRIO  

 

PARTE A – USO PESSOAL (Todos esses itens abaixo devem ser etiquetados com o nome da criança) 

 
1 mochila e/ou bolsa para guardar os pertences individuais 
1 agenda que será oferecida pela escola 
1 mamadeira (caso ainda faça uso) 
1 escova para higienizar as mamadeiras e copos 
1 lata de leite em pó, que ficará na escola   
2 copos com tampa ou bico, de acordo com o que a criança usa em casa 
1chupeta com capa protetora – (somente se a criança fizer uso)  
1 brinquedo, objeto ou paninho que acalma a criança (se tiver o hábito) 
2 jogos de lençóis para berço 
1 cobertor/manta 
1 travesseiro com fronha 
1 mordedor - para coçar os dentes  
2 pacotes de sacos zipados – para colocar roupas sujas 
1 par de meia antiderrapante ou sapatilha 
1 avental ou uma camiseta velha de adulto 
1 brinquedo sonoro 
1 brinquedo de borracha 
1 brinquedo de encaixe 
1 bola de plástico do tamanho de uma bola de futebol (leve e colorida)  

     1 boneca ou carrinho de acordo com a faixa etária.  
 
 
 
 

Material de higiene para ser mantido na mochila diariamente 
 
8 a 10 fraldas - será utilizado somente o necessário  
1 pomada para assadura ou outro material utilizado pela família   
1 toalha de banho infantil com identificação 
1 toalha de boca com identificação  
1 pacote de lenço umedecido  
3 trocas de roupas completas, inclusive calçado   
3 babadores 
 

Material de higiene que ficará na escola e será reposto sempre que necessário 
 
1 caixa personalizada com nome da criança para guardar os itens abaixo: 
1 dedo de silicone para higiene bucal (com protetor) 
1 escova e creme dental infantil (caso já tenha sido liberado pelo dentista ou pediatra) 
1 saboneteira com sabonete ou sabonete líquido infantil  
1 shampoo e/ou condicionador  
1 pente ou escova de cabelo 
1 óleo para massagem (opcional)  
1 caixa de lenço de papel  
1 caixa de cotonete 
1 pacote de algodão 
1 pacote de gaze  
 

 
 
 



 


