
LISTA DE MATERIAIS DE 2023– BERÇÁRIO (até 1 ano)

DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA:

MATERIAIS DE USO PESSOAL
● 1 toalha pequena com o nome - vai e volta diariamente na mochila;

● Chupeta (com capa protetora) – vai e volta diariamente;

● Mamadeiras de leite, chá e/ou suco – vai e volta diariamente;

● Agenda (que deverá ser adquirida com a professora da turma);

● Fraldas descartáveis, lenços umedecidos e pomada, identificadas individualmente

(ficam no Box da criança na escola);

● 1 travesseiro e a fronha identificados com o nome da criança;

● 1 cobre-leito (cobertor –leve) identificado com o nome da criança;

● 1 camiseta para pinturas identificada com o nome da criança.

OBS: cada criança terá o seu berço e a sua roupa de cama individual. Nos finais de
semana as famílias/ ou responsáveis levam e organizam este material pessoal da criança,
e nas segundas-feiras retornam devidamente higienizados.

MATERIAIS DE USO COLETIVO
● 4 pacotes de lenços umedecidos (sem cheiro) para a higiene da boca;
● 4 caixas de lenços de papel;
● 1 brinquedo pedagógico adequado para a faixa etária (sugestões: animais de borracha,

jogo de encaixe, bonecas, carrinhos…)
● 2 kits de brinquedos de areia;
● 3 m de papel contact transparente;
● 1 pacote de argila;
● retalhos de tecidos de diferentes cores, texturas e tamanhos;
● 2 potes de tinta guache laranja e violeta;
● 1 ou mais materiais de largo alcance: Funil, panela, concha, colher grande,

escumadeira…
● 1 ou mais materiais de largo alcance: pecinhas ou pedaços de madeira, tubos de papel

toalha, caixas de papelão, tubos de PVC, sementes, pedras, folhas secas…
● 1 ou mais materiais reaproveitáveis: garrafas PET, latas, embalagens diversas (potes

de iogurte, caixinhas de remédio, folhas de jornal…).

OBS: Este material deverá ser entregue à professora, no dia da reunião escolar, sendo
devidamente identificado;

Reunião das Creches Mistas: 17h30min de 09 de fevereiro de 2023.

Reunião geral de pais e/ou responsáveis da escola, será às 18h de 09 de fevereiro de 2023.

- Início das atividades escolares de 2023: Dia 13 de fevereiro de 2023;

- Uso obrigatório do uniforme, nas cores branca e azul marinho. Parte de cima: casaco, camiseta ou
moletom;

- Uso obrigatório da agenda escolar, adquirida com a coordenação.


