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Prezados Pais 

 
Abaixo seguem os itens da lista de material para o ano letivo de 2019 

 
 

Berçário 2 - Educação Infantil – UNIDADES ESPLANADA 
 

Material Adquirido 

Quant. Referência Quant. Referência 

1 
Pasta com elástico A5 para manter na 
bolsa 

- Roupas para as trocas 

1 Mochila 1 Travesseiro 

1 Estojo - Fraldas: Enviar diariamente 

1 
Pasta transparente de plástico com elástico 
no tamanho A3 

-  *Roupa de cama: manta, fronha, lençol, travesseiro 
Obs. A troca de roupa de cama é feita semanalmente 

1 Avental ou camiseta para pintura 

1 

Necessaire contendo:  
 

1 Pomada de prevenção, 1 pomada de tratamento,1 
escova para cabelo, 1 escova dental com protetor, 
lenço umedecido ou algodão e 1 creme dental (será 
enviada para casa diariamente). 

1 Sacola Plástica – para roupa suja 

1 Caixa de lápis de cor gigante com 12 cores 

1 Conjunto de gizão de cera 12 cores 1 *Sabonete líquido 

1 Jogo de canetinha grossa Pilot 12 cores 1 
*Toalha de banho 
Obs. Será enviada para casa todos os dias.  

1 Caixa de sapato – Decorada pela família 1 Mamadeira  
Obs. Serão enviados para higienização todos os dias.  

2  Revistas para pesquisa 1 Copo Educativo 

2 Livro de histórias   

1 *Xampu   

1 *Condicionador   

 
Obs.: 

1 – Pedimos a gentileza de identificar todos os objetos do aluno com o nome completo e série. 
2 – Os alunos deverão trazer os materiais no primeiro dia de aula e entregá-los a professora da sala. 
3 – Em caso do uso de chupeta, favor enviar um porta chupeta (envio todos os dias para higienização) 
4 – * Apenas para os alunos de período integral. 

 
 

Material Didático – 2019 
     Informações na secretaria do colégio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


