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EDUCAÇÃO INFANTIL PERÍODO INTEGRAL 

LISTA DE MATERIAIS DE USO PESSOAL E HIGIENE 2022 

 
BERÇÁRIOS 1, 2 e 3  

- 01 sabonete líquido; 
- 01 shampoo infantil; 
- 01 lenço umedecido; 
- 01 pomada para assadura; 
- 01 pente ou escova de cabelos; 
- 01 pacote de fraldas descartáveis; 
- 01 toalha de banho, com nome (vem de casa 
no início da semana e retorna no final de 
semana); 
- 01 jogo de lençol, com nome (vem de casa no 
início da semana e retorna no final de semana); 
- 01 travesseiro (se a criança utiliza); 
- 01 cobertor ou manta, quando necessário; 
- 01 sacolinha plástica para roupa suja; 

- 01 copinho para água; 
- 01 copinho com tampa para suco  (caso já 
tenha autorização do pediatra); 
- 01 potinho medidor (com a medida do 
complemento/leite oferecido) 
- 01 mamadeira (que deverá ser devidamente 
esterilizada em casa para o retorno); 
- 01 fruta de costume diário do bebê (caso já 
tenha autorização do pediatra); 
- 01 toalhinha de boca ou babador. 
- 01 pratinho inquebrável para o lanche 
(Berçários 2 e 3); 
- 01 toalha americana para o lanche (Berçários 2 
e 3).

 
Obs. 1 Os itens descartáveis deverão ser repostos diariamente, ou quando solicitado; 
Obs. 2 O enxoval é enviado na sexta-feira para higienização em casa, tendo que ser devolvido na segunda-
feira devidamente limpo; 
Obs. 3 A fruta e o leite + acompanhamento, deverão ser enviados pela família diariamente; 
Obs. 4 A escola fornecerá: sucos e o lanchinho quando estiver na idade adequada para alimentos mais 
sólidos; 
Obs. 5 Caso o pediatra recomende complemento, a família deverá enviar e a escola se responsabilizará 
pela manutenção e servir o bebê. 
 

 

MATERNAL 

- 01 garrafinha para água; 
- 01 nécessaire; 

- 01 escova de dente; 

- 01 pasta de dente; 

- 01 toalhinha de boca; 

- 01 tolha de banho; 

- 01 sabonete (que deverá ser reposto); 

- 01 shampoo (que deverá ser reposto); 

- 01 condicionador (que deverá ser reposto); 

- 01 pente; 

- 01 uniforme limpo para a troca; 

- 03 máscaras de boca (para as trocas 

periódicas); 

- 01 sacolinha plástica para roupa suja; 

- enxoval com lençol, travesseiro pequeno e 

cobertor (para os dias frios); 

- lancheira com (copinho com tampa, pratinho 
inquebrável, toalha americana para o lanche). 
- 01 fruta de costume diário da criança. 
 

 

Obs.1 Não será dado o banho na criança que não trouxer seus pertences de higiene. A criança 

que não for tomar o banho, os responsáveis deverão comunicar previamente a escola; 



Obs. 2 É proibido o uso de chinelos, devido ao perigo de se desprender dos pés causando 

acidentes. Prefira o uso de tênis ou sandálias que se prendam aos pés, garantindo a segurança da 

criança; 

Obs. 3 É importante que todos os itens estejam com identificação e sejam higienizados em casa. 

Não nos responsabilizamos por pertences trocados ou extraviados sem identificação. 

 

FASE 1 AO PRÉ-ESCOLAR 

- 01 nécessaire; 

- 01 escova de dente; 

- 01 pasta de dente; 

- 01 toalhinha de boca; 

- 01 pente; 

- 01 uniforme limpo para a troca; 

- 03 máscaras de boca (para as trocas 

periódicas); 

- 01 sacolinha plástica para roupa suja; 

- manta (para os dias frios). 

- lancheira com (copinho com tampa, pratinho 
inquebrável, toalha americana para o lanche). 
- 01 fruta de costume diário da criança. 

 

 

Obs. 1 É proibido o uso de chinelos, devido ao perigo de se desprender dos pés causando 

acidentes. Prefira o uso de tênis ou sandálias que se prendam aos pés, garantindo a segurança da 

criança; 

Obs. 3  É importante que todos os itens estejam com identificação e sejam higienizados em casa. 

Não nos responsabilizamos por pertences trocados ou extraviados sem identificação. 
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