
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA BERÇÁRIO II / 2022 

Materiais que devem ser repostos quando acabar: 

• 01 pacote de fraldas para a semana 

• 01 rolo de 500 gramas de algodão 

• Pomada de assadura 

• 01 caixa de cotonetes 

• Shampoo, condicionador e sabonete líquido 

• Toalha de banho 

• 01 cobertor ou manta (fica na escola) 

• Lenço umedecido 

• Pente ou escova de cabelo 

• Chupeta 

• 02 caixas organizadoras de plástico transparente do tamanho de 

uma caixa de sapato 

• 02 mamadeiras ou copinho (uma para suco e água e outra leite) 

• Nécessaire com Rinossoro, antitérmico e repelente 

• 01 rolo de saquinho plástico para roupa suja 

• Troca de roupas para calor e frio (trazer diariamente na mochila) 

• Meia com solado emborrachado 

 

 

 

 

 

 



1. Papelaria (FAVOR NÃO ENROLAR), Escrita e Artes 

QUANT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

200 Folhas de papel sulfite A4  

04 Folhas de cartolina branca 

06 Folhas de EVA com gliter colorido 

06 Folhas de EVA colorido 

100 Folhas de sulfite colorido 

02 Folhas de Papel laminado  

02 Folhas de Papel celofane 

01 Bloco de Papel Criativo 

06 mts TNT - Branco 

01 Estojo de Pintura a Dedo 

01  Estojo de Gizão de Cera  

02 Tubos de cola branca grande 

01 Tubo de cola bastão 

01 Pote (500gr) de massa de modelar (UTI GUTI) 

01 Pacote de bexiga colorido nº 09 

02  Fitas crepes 

02  Fita Dupla Face 

01 Durex Grosso  

01 Fitilho qualquer cor 

01 Pacote de palito de sorvete 

02 Fitas banana 3M 

01 Rolo de barbante 

02 Canetas permanentes (preta e vermelha) 

01  Livro de Capa dura de história infantil para a faixa etária de 0 a 2 
anos 

Srs Pais, atenção: 

✓ TODOS os materiais deverão ser IDENTIFICADOS com o nome do aluno(a). 

✓ AS SACOLAS com os MATERIAIS ESCOLARES deverão ser entregues na 

COORDENAÇÃO DO COLÉGIO  no período de 10 até 28 de JANEIRO . Somente 

esse depto está autorizado a receber os materiais mesmo após o período 

determinado, entretanto, lembramos a importância em iniciar as aulas com 

os materiais na escola para que seu filho (a) não seja prejudicado no bom 

aproveitamento das aulas.  

Atenciosamente, 

Colégio Primeiro Mundo  


