
 
 
 

                                         LISTA DE MATERIAIS -  BERÇÁRIO CT - 2021 
 

 
Identificar materiais pessoais e de higiene com o nome completo da criança! 

 
A) ITENS DE USO PESSOAL  (devem todos ser identificados com o nome da criança) 

 
- 01 foto atual da criança (individual), de ROSTO – 10x15; 
- 01 foto da família - 10x15; 
- 01 almofada; 
- 02 caixas de lenços de papel; 
- 01 pacote de algodão; 
- 01 frasco contendo gel de higiene para as mãos; 
- 01 frasco contendo sabonete líquido; 
- 01 pacote de fraldas; 
- 01 pacote de lenços umedecidos; 
- 01 pomada contra assaduras; 
- 01 caixa plástica (25cm comprimento x 18cm largura x 12cm altura), contendo: escova de dentes               

(com proteção de cerdas) ou limpador de gengivas; escova de cabelos ou pente; pasta de dentes                
sem flúor (opcional). 

Obs: Os itens de uso pessoal referentes ao item A deverão ser entregues para a Educadora no dia da                   
entrevista. Sempre que necessário, as Educadoras informarão com antecedência os materiais necessários            
para o reabastecimento dos itens de higiene. 

B) ITENS DE USO COMUM - Conforme Proposta Curricular, os bebês participam de diversas             
proposições educacionais, em que utilizam diferentes tipos de materiais, todos de uso comum, sendo              
estes: 

- 01 livro de história infantil adequado à idade (tecido, plástico ou material resistente);  
- 01 brinquedo (ex: boneca pequena, boneca de pano, jogo de panelinhas, carrinhos sem peças pequenas, 

brinquedos sonoros, animais de borracha, pelúcia antialérgico, fantoches de animais...); 
- 01 bolinha de borracha - tamanho: pequena ou média; 
- 02 potes e uma colher (sucata) para brincar na areia e na terra, conforme faixa etária; 
- 02 sacos plásticos resistentes (sugestão: tipo ZIP LOCK), tamanho A4; 
- 02 argolas plásticas - tamanho: 1 média e 1 grande; 
- 02 pacotes de bolinhas de gel que crescem na água; 
- 02 m de elástico - 15mm; 
- 01 folha de plástico celofane colorido; 
- 01 metro de plástico bolha; 
- 02 potes de anilina líquida comestível, colorida; 
- 01 pacote de glitter em pó; 
- 02 pacotes de 10 m de fita de cetim (mimosa) 10mm ou 15mm (qualquer cor); 
- 02 m de tecido Tule (qualquer cor); 
- 02 m de tecido estampado floral (tipo “chita”); 
- 01 pacote de algodão; 
- 01 pacote de amido de milho - 500g. 

 
C) MATERIAL DIÁRIO (os itens abaixo devem ser enviados diariamente identificados com o nome da              

criança): 
- Roupas para trocas (ter sempre na mochila: 2 mudas de roupas, um par de calçados e 2 pares de                   

meia); 
- Meias antiderrapantes; 
- Babadores e “fraldinhas” de boca; 
- 01 rolo com 100 saquinhos (5 litros), para roupa suja ou um saco impermeável permanente na                

mochila; 
- Chupeta com protetor – para quem utiliza;  
- Mamadeira ou copo com bico/canudo -  leite; 
- Mamadeira ou copo com bico/canudo - suco; 
- Mamadeira ou copo com bico/canudo - água. 



 
Observações: 

● O leite deve ser enviado diariamente em pote medidor, para ser preparado no momento de oferecer; 
 

● As crianças do Berçário que tomam leite mais de uma vez por dia devem trazer o número de                  
mamadeiras suficientes para essas refeições. As mamadeiras/copos serão enviados diariamente          
para serem esterilizados em casa. 
 

● Recomendamos às famílias do Berçário A a substituição gradativa das mamadeiras (água e suco)              
por copos com bico de transição; às famílias do Berçário B que substituam os copos com bico de                  
transição (água e suco) para bico rígido/canudo e a mamadeira (leite) por copo com bico de                
transição, uma vez que na Educação Infantil todos os líquidos já são oferecidos em copos com bico. 

 
D) KIT SONINHO - Os materiais abaixo permanecerão no Berçário de 2ª a 6ª feira e serão enviados                 

para casa ao final de cada semana ou quando houver necessidade de substituição ou higienização: 
- Kit soninho – 1 lençol com elástico (tamanho: 0,70 x 1,30 ou por 1,50), 1 lençol para cobrir, 1 cobertor                    

leve (no período de frio), 1 travesseiro pequeno com fronha; 
- Toalha de banho; 
- 01 objeto de afeição. 

Importante: 
Todos os objetos (inclusive chupetas, mamadeiras, babadores, calçados, meias, etc…) devem estar            

devidamente identificados. No caso de complemento de alimentação, enviados em potinhos ou qualquer             
outra vasilha e/ou avulsamente, devem conter identificação, inclusive com especificação de uso: suco,             
lanche, almoço ou jantar.  


