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BBEERRÇÇÁÁRRIIOO  ––  BBEEBBÊÊSS  
      RReellaaççããoo  ddee  MMaatteerriiaaiiss  EEssccoollaarreess    ––    22002200  

 
  

Nº 01  
Material Individual (Identificado): 
- 1 caixa organizadora, tamanho médio/ 19,8 L ou 10 Kg, com tampa (Sugestão: Sanremo)    
   Kit higiene, contendo: 
- sabonete líquido (para eventuais banhos) 
- pente ou escova 
- 01 chupeta reserva - com nome, caso a criança utilize 
- 01 toalha de banho 
- 01 pomada para assaduras, 02 pacotes de lenços umedecidos e 1 pacote de fraldas descartáveis (este  
     material deverá ser reposto, sempre que necessário) 
 
 

Nº 02  
Enxoval para ficar na escola:  
- 01 jogo de lençol (padrão americano), travesseiro, edredom ou cobertor  
- 01 mamadeira para água 
- 01 mamadeira para leite 
- 05 babadores de tecido (o babador usado retornará diariamente para casa) e 1 de silicone 
   OBS.: se o babador for de silicone, pode enviar somente 2 para o Berçário.  
- 2 fraldas de pano 
  * Este material deverá estar devidamente identificado. Será enviado para casa toda sexta-feira (ou 
    quando necessário) para higienização, devendo retornar, para o Berçário, na segunda-feira. 
 

 

Nº 03 
1 brinquedo educativo de acordo com a faixa etária 
1 mordedor (lavável) 
1 livro  infantil de plástico (banho) 
1 foto atualizada da criança (10x15 ou 13x18) 
1 foto da família  
1 cd com músicas infantis   
8 caixas de lenço de papel (50 unidades cada)      
2 bobinas de saco plástico (freezer ou microondas) 2 litros 
   ou saco impermeável 
6 pacotes de lenços umedecidos  
1 fantoche 
1 instrumento musical de brinquedo 
   OBS.: Não enviar brinquedos de pelúcia                                                                                                                                                                                                                                                    
 

ATENÇÃO: 
- O uso do uniforme é diário e obrigatório. 
- Todos os itens da lista Nº 01, serão pedidos com antecedência, através da agenda, quando houver  
  necessidade de reposição. 
- Diariamente será anotado na agenda a rotina da criança, contendo horários de alimentação, sono,  
  evacuação, ...   A agenda deverá ser revisada e assinada todos os dias. 
- Na mochila deve vir: 03 mudas de roupas (uniforme) para eventuais trocas. 
- Solicitamos que venha para a escola somente o material necessário e sugerimos atenção quanto ao  
  tamanho da mochila. 
- Em todo o material escolar, inclusive no uniforme, deverá constar a identificação do aluno, colocar em   
  letra maiúscula. 
 

 
 
 
 
 

                   INÍCIO DAS AULAS:  13/02/2020 

Manhã:  7h30min às 12h30min      Tarde:  13h30min às 18h30min 
 

Obs: Pedimos que os brinquedos 
tenham selos do INMETRO e não sejam 
de tamanho pequeno (de médio a 
grande - que ultrapasse o tamanho do 
pulso da criança), também não deverão 
ter partes destacáveis ou com partes 
pontiagudas.  Os livros solicitados 
devem possuir gravuras grandes e 
pouco texto.  

 

Entrega dos Materiais:  A combinar com a professora no primeiro dia de aula. 
    

Caso haja algum MEDICAMENTO A SER MINISTRADO no dia ou semana, deverá ser 
enviada RECEITA MÉDICA com horário e dosagem. 
 

› UNIFORME - Malharia Aline, Rua Benjamin Constant, nº 1311.     Fone: (55)  3026-1154 


