
                       ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS 
 

LISTA DE MATERIAL – BERÇÁRIO I - 2020 
 

FIQUEM ATENTOS ÀS INFORMAÇÕES ABAIXO: 
 

 INÍCIO DAS AULAS 03/02; 
 OS MATERIAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA; 
 É IMPORTANTE QUE O MATERIAL SEJA ENTREGUE NA DATA E HORÁRIOS 

ESTIPULADOS:  
- 30 de janeiro de 2020, das 7h30 às 16h30, na Educação Infantil; 

 A AGENDA DEVERÁ PERMANECER NA MOCHILA TODOS OS DIAS; 
 OS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA REPOSIÇÃO SERÃO 

SOLICITADOS CONFORME A NECESSIDADE; 

 
 
 

MATERIAL RECREATIVO 
01 foto 10x15 atualizada  

01- Resma de papel sulfite A4 75g 210 X 297 mm 

01-   Livro de história plástico ou tecido ( pode ser usado em bom estado) 

01-   Brinquedo pedagógico de acordo com a idade ( pode ser usado em bom estado)  

2 metros de algodão cru 

2 folhas de papel pardo 

1 metro de feltro (marrom e verde) cada 

Se possível, enviar 2 latas de leite vazias para atividades pedagógicas 

 

MATERIAL QUE DEVE PERMANECER NA MOCHILA DIARIAMENTE: 
Agenda (A Escola entregará no início do ano letivo) 

02-trocas de roupa calor  

02-trocas de roupa de frio 

02- pares de meias antiderrapante 

01-par de sapatos 

06- fraldas diariamente 

01-pacote de lenço umedecido 

01-pomada para assaduras 

01-toalha para banho ( diariamente trocar) 

01- escova ou pente de cabelo 

01-chupeta com tampa protetora ( se necessário) 

01-prendedor de chupeta 

mamadeiras para: leite, suco e água fraldas de boca  se necessário) 

01-soro fisiológico ( se necessário) 

01-kit medicamento ( termômetro, anti térmico, repelente) 

01-Leite com medidor ( 3 medidas diárias) 

01 Rolo de saco plástico para armazenamento de roupas trocadas. Pediremos mais 

de acordo com a necessidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL INDIVIDUAL DE HIGIENE QUE DEVE PERMANECER NA 

ESCOLA: 

01- caixa de luvas de procedimento descartáveis (100 unidades). Pediremos mais de 

acordo com a necessidade 

01- escova de dente ou dedal 

01-pasta de dente sem flúor 

01-bucha para banho 

01- sabonete líquido com dosador 

01- xampu e condicionador 

03- caixas de lenços de papel (uso individual) 

 
 
 
Sejam muito bem-vindos e que 2020 seja um ano repleto de conquistas!  

 

 


