Rua Domingos José da Silva, 196
Monte Sião - MG
Fone: 3465-1538
Lista de Material – Berçário 2022
01 Brinquedo de acordo com a idade da criança (PEÇAS GRANDES) (carrinho, boneca,
bichinhos de borracha, chocalho, mordedor, ursinho de pelúcia e etc.) TODOS COM
NOME
01 Brinquedo de encaixe de acordo com a idade da criança (PEÇAS GRANDES)
02 livros de história de acordo com a idade da criança (livro de pano ou de banho)
01 rolo de fita crepe
01 caneta para retroprojetor preto grosso
01 pote grande de massa de modelar UTI GUTI
02 caixas de lenços de papel
03 folhas de EVA (Verde, Rosa e Azul Claro)
02 folhas de EVA com glitter (Rosa e Verde)
03 folhas de papel pardo
02 folhas de colorset (cores variadas)
01 peça de fita de cetim Verde (20mm)
01 peça de fita de cetim Pink (10mm)
01 cola instantânea (Tec Bond)
01 rolo de fita dupla-face
04 envelopes A3
02 fitas durex coloridas
01 Caixa Transparente tipo “Tapperware” de 7 litros
20 Folhas de papel couché gramatura 180 A4
01 pacote de palito de sorvete
04 refis de Cola-quente fina
01 bloco de Papel ECO CORES (folhas estampadas diversas: estrelas, flores, bolinhas e
listras – Textura Visual 2, Gramatura 180g, tamanho 320x230mm
01 jogo de caneta hidrocor grossa (12 cores)(MAIORES DE UM ANO)
01 camiseta velha ou avental para ficar na sala (MAIORES DE UM ANO)
200 Folhas de sulfite A4 (MAIORES DE UM ANO)
02 caixas de guache (MAIORES DE UM ANO)
01 caixa de giz de cera grande e grosso (jumbo) (12 cores) (MAIORES DE UM ANO)
MATERIAL DE HIGIENE e ALIMENTAÇÃO (que ficará na bolsa e lancheira)
02 trocas de roupa (de acordo com a estação)
01 chupeta com prendedor e NOME
01 mamadeira COM NOME
01 medidor de leite (com 02 medidas de leite em pó) COM NOME
01 toalha de rosto COM NOME
Naninha se a criança tiver
01 Colher ou Garfinho
01 Toalhinha de boca

MATERIAL DE HIGIENE E ALIMENTAÇAO (que ficará no colégio)
01 copo infantil para água com tampa COM NOME
01 pomada para assaduras
01 pacote de fraldas
01 pacote de lenço umedecido
01 sabonete líquido da cabeça aos pés
01 babador
01 pratinho
01 jogo de lençol pequeno
01 travesseiro com fronha
01 manta ou naninha
01 toalha de banho com nome
Obs.:
TODO o material deverá vir etiquetado com nome da criança, incluindo uniformes,
trocas de cama, toalhas, troca de roupa da mochila, mochila, lancheira, potes de
lanches, garrafinha de água, travesseiro, manta ou naninha, e etc.) NÃO COLOCAR
NOME NOS PAPÉIS E EVA.

