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LISTA DE MATERIAL  ESCOLAR – BERÇÁRIO E MATERNAL I   –    EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  

1 rolo de sacolas plásticas (para envio de roupas sujas) 
1 caixa de Meu primeiro giz de cera (12 cores). 
2 vidros de cola branca - 90g (1 para cada semestre) 
1 pincel (chato) para pintura nº 16 
1 rolinho de espuma pequeno para pintura. 
1 pasta de polionda para folha A3 – Cor transparente  
4 toucas descartáveis  
6 cartelas de adesivo – desenhos pequenos(3 para cada 
semestre)  
100 folhas de papel sulfite A3 colorida - (50 para cada semestre) 
100 folhas de papel A3  branca - (50 para cada semestre) 

20 palitos de picolé colorido (ponta arredondada) (10 para cada 
semestre) 

1  jogo pedagógico. Sugestão: peças de empilhar ou de encaixar, 
boneca, carrinho com caçamba, quebra-cabeça de peças 
grandes. 
1 Babador de Silicone 
2 pacote de algodão colorido(1 para cada semestre)  
1 pacote de gominha de silicone para usar no cabelo (para 
meninas- utilizado no decorrer do ano letivo) 

4 folhas de papel AP (2 para cada semestre)  
1 Folha de lixa nº  
2 Folhas de papel camurça(1 para cada semestre)  
2 Folhas de papel celofane (1 para cada semestre)  
1 Rolo de lã 
1 rolo de barbante 
1 Folha de EVA atoalhado 
1 Folha de EVA com glitter 
2 Folha de EVA comum 
1 Folha de EVA estampado 

2 folhas de papel crepom – qualquer cor - (1 para cada 

semestre) 
1 tinta 250 ml à base de água (vermelha, amarela ou  azul) 
2 revistas usadas para recorte(1 para cada semestre)  
 1 avental plástico ( a partir de 1 ano ) 
2 Livros de história infantil de boa qualidade, com capa 
grossa ou cartonada, com texturas, imagens e/ou sons 
adequados para essa faixa etária. (1 para cada semestre) 
1 blusa malha branca, sendo três números a mais do que a 
criança usa  (a partir de 6 meses) 

 

MANTER DIARIAMENTE NA BOLSA DA CRIANÇA 

1 Agenda Escolar  (Fornecida pelo Baby Care) 
4 pares de uniforme e/ou roupas  
2 casaquinhos 
6 fraldas descartáveis 
1 fraldas de boca com o nome bordado 
1 pacote de lenços umedecidos 
 

1 nécessaire contento: dedal ou escova de dente; creme dental (sem flúor) a 
partir do momento que bebê usar 
2 chupetas com protetor (caso o bebê faça uso) 
2 pares de meia( antiderrapante) 

    1 Pomada preventiva para assadura  
O enxoval (jogo de lençol e toalha) será fornecido pelo Baby Care. 
 

 

MATERIAIS PARA USO DIÁRIO   

Lenço umedecido  
Sabonete líquido (Neutro) 
Shampoo 2 em 1 ( Neutro) 
Fraldas 
 

Escova ou pente para cabelo  
Escova de dente c/ tampa plástica  
Creme dental (sem flúor) 
Copo com tampa para água   
Mamadeira (2) 
 

 

UNIFORME ESCOLAR 
 Body sem manga 

 Body de manga curta  

 Body de manga longa 

 Fofoquinha 

 Shortinho 

 Calça  
Importante: Identificar os uniformes com o nome completo do (a) 
aluno(a). 

Fornecedor: 
Unigolden 
- Av. Carlos Chagas, 921, Cidade Nobre, Ipatinga.  
  Tel.: (31) 3091-4462 / (31) 3821-2511 
- Rua China, 167, Loja B, Cariru, Ipatinga. Tel.: (31) 98560-4179  
 

 

 

OBSERVAÇÕES 
 Os materiais para uso diário deverão ser substituídos e/ou repostos conforme necessidade e/ou solicitação do Baby Care. 
 Os materiais deverão ser devidamente marcados e etiquetados com o nome completo da criança. 
 Os materiais para utilização em projetos e atividades escolares serão solicitados quando necessário. 

 Os materiais devem ser entregues no Baby Care, nos dias 29 e  30/1/20, das 8h às 18h. 


