
 

 

 
L I S T A  D E  E N X O V A L  E  M A T E R I A I S - 2 0 1 9  

BERÇÁRIO 

ENXOVAL DIÁRIO  

03 Trocas de roupas completas (acompanhar a variação do tempo) - identificar com nome 
01 Babador preferencialmente de plástico/ borracha - identificar com nome 
01 Chupeta com porta chupeta (se for hábito) 
02 Fraldinhas de boca - identificar com nome 
01 Frasqueira pequena térmica para o transporte do lanche / frutas - identificar com nome 
08 Fraldas descartáveis diariamente  
01 Pacote de lenços umedecidos 
01 Tubo de pomada para assaduras  

 

ENXOVAL QUE SERÁ TROCADO SEMANALMENTE  
01 Cobertor ou edredom com nome 
01 Lençol de berço com nome  
01 Travesseiro anti-sufocante com nome  
01 Toalha de banho com nome 
 

ENXOVAL DE USO CONTÍNUO 
01 Pote com tampa de aproximadamente 3 litros para armazenar mamadeiras e copos 
01 Caixa plástica organizadora com tampa, de aproximadamente 20 a 30 litros — somente para 
os alunos que permanecerem acima de 5h diárias. 
01 Caixa organizadora com tampa de aproximadamente 6 litros para armazenamento de 
utensílios de higiene no tamanho aproximadamente 20*30 cm 
01 Sabonete líquido 
01 Xampu / 01 escova de cabelo 
01 Dedeira 
01 Caixinha de hastes flexíveis 
03 Pacotes de gaze 
01 Lata de leite em pó (de uso da criança) 
03 Mamadeiras sendo uma para cada tipo de líquido: água, leite e suco, com bico ortodôntico. 
01 Rolo de sacos plásticos descartáveis para colocar roupas usadas e molhadas ou sacola 
de tecido 
05 Caixinhas de lenços de papel com 100 unidades cada 
02 Rolos de papel toalha  
 

MATERIAIS DE USO PEDAGÓGICO  
Em alguns itens desta lista, apresentamos "marca" apenas como referência de identificação, o 
que não impede que sejam adquiridos produtos similares. 
 
01 Agenda do Colégio — uso obrigatório - será entregue no início do ano letivo 

01 Bloco de papel canson A3, creme – para a construção do portfólio do aluno 
01 Foto do rosto do aluno em tamanho 10x15cm 

01 Foto da família em tamanho 10x15cm 

01 Tela baby – tamanho 15X15 cm 
01 Tubo de cola líquida 225 g – rótulo azul 
02 Metros de fita de cetim (4 cm de largura, qualquer cor) 
02 Metros de fita de cetim (2 cm de largura, qualquer cor) 

01 Metro de tecido de algodão (com bolinhas pequenas ou listrado) 

01 Livro de banho / emborrachado 

01 Folha de EVA qualquer cor - com textura felpuda 



01 Folha de EVA qualquer cor - com glitter  

01 Folha de papel paraná 

01 Metro de feltro qualquer cor 

01 Metro de velcro 

01 Folha de papel crepom qualquer cor  

01 Bloco criativo Ecocores 

01 Cartolina na cor branca 
01 Mini Bandô 50x32cm em algodão Eco - Papel Toys 

01 Pacote de sagu (pequeno) incolor/sem sabor - para experiências sensoriais 

01 Livro de leitura apropriado para a idade dos bebês 
01 Espelho Baby Inquebrável 17x25 cm – Papel Toys 

 
 

Observações:  
1. Todos os itens da lista de enxoval deverão ser repostos de acordo com a solicitação.  

2. Ingredientes para culinária, materiais diferenciados (sucata) e caracterização de Festa Junina, 
Sarau e outros, serão solicitados de acordo com a necessidade, no decorrer do ano letivo.  

3. O uso do uniforme diariamente é obrigatório do Infantil I ao Ensino Médio, exceto para as 
trocas de roupa que ficam na mochila. No entanto, sugerimos que as cores sejam similares ao 
mesmo.  

4. Por questões de segurança, indicamos o uso de tênis diariamente.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


