LISTA DE MATERIAL – 2020
0-1 ANO
MATERIAIS DE USO CONTÍNUO (devem ser repostos quando necessário):
 1 mamadeira para leite.
 1 copinho com tampa para água.
 5 babeiros.
 Sobrelençol, edredom ou cobertor, travesseiro e lençol com elástico.
 Toalha de banho.
 Escova de dente.
 Fraldas descartáveis.
 Lenços umedecidos.
 Pomada de prevenção de assaduras.
 Protetor solar.
 Repelente.
 2 embalagens de sabonete líquido.
 Boné ou chapéu.
 1 lata de leite (caso a criança tome leite especial).
MATERIAIS QUE PERMANECEM NA ESCOLA:
 Frutas plásticas (tipo “crec-crec” com velcro – não de isopor)
 1 lanterna pequena.
 1 avental plástico para pintura
 1 boneca
 1 brinquedo de madeira (carro, encaixe, alinhavos, instrumentos musicais como: reco-reco,
tamborzinho, chocalho...)
 5 argolas grandes de madeira (do tipo para cortina)
 2 bacias coloridas (cores diferentes) com aproximadamente 20 cm de diâmetro e 10 cm de altura
 1 bolinha de borracha para massagem
 2 esferas de madeira maciça (com no mínimo 5 cm de diâmetro)
 1 cesto de vime ou palha de tamanho médio (pode ser usado)
 5 botões grandes de cores e formatos variados
 2 rolos de fita de cetim de cores diferentes
 50 cm de velcro
 1 folha imantada (magnética) tamanho A4
 30 cm de tecido tricoline estampado (motivos infantis)
 1 saco de tecido (algodão cru) de 30 cm x 40 cm com fechamento em cordão
 1 bucha vegetal (esponja)
 2 sacos plásticos com fecho zip de tamanho diferentes (1 do tamanho de folha A4 e o outro, a
metade.
 1 pacote de folha colorida CANSON A4
 1 pasta arquivo com 50 sacos plásticos incolor, com a capa identificada e personalizada pela
família.
MATERIAIS QUE VÊM DIARIAMENTE NA BOLSA (evitar mochila com rodinhas, levando em
consideração o espaço de que dispomos para acomodá-las):
 1 par de calçados.
 Roupa para as necessidades de troca (pelo menos 2 conjuntos).
 Agenda.

OBSERVAÇÕES: Todos os pertences da criança deverão estar bem identificados
com o nome bordado ou com caneta de tecido. Todos os dias aplicar repelente e
protetor solar antes de trazer o bebê para o Berçário.

