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Listade Material-Ano Letivo 2023 

                                         BerçárioII (SEMI-INTEGRAL)–CAM 
 

 
Quantidade Material de uso pessoal que deverá vir diariamente na mochila: 

03 Mudas de uniforme 

01 Toalha de banho 

01 Toalha de mão 

01 Babador 

 

01 
Necessaire com kit:shampoo, condicionador,sabonete líquido,Repelente, 
pomada para assadura,escova de cabelo ou pente,lenço 
umedecido. 

 Obs.:Todo material deverá vir com o nome da criança. 
Entregar o material completo 

Quantidade Material de uso pessoal que ficará na creche: 

04 Caixas de lenço de papel 

02 Escovas de dente com tampa 

01 Caixa de gel dental (recomendado a faixa etária) 

01 Chinelo (havaiana) 

100 Sacos plásticos 35x50cm (para roupas utilizadas durante o dia) 

01 Copo com tampa (de furinho) 

01 Lençol para berço com elástico.(Branco) 

 Obs.:Todo material deverá vir com o nome da criança. 
Entregar o material completo 

Quantidade Material de Arte: 

01 Tela de pintura – 33x 24 

01 Marcador permanente ponta dupla preta (acrilex) 

01 Caixa de cola colorida com 06 (acrilex) 

01 Pacote de Collor Set grande (48x66) 

01 Pincel de pintura nº16 

01 Pompom 15MM PP-1.5 Multicor 

 

01 
Brinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária (material resistente): 
Bolinhas sensoriais, livro infantil de banho, potinhos de empilhar, bola 
maluquinha, cubo sensorial, blocos gigantes demontar. 

01 
Camisa branca com manga para atividades de Arte (Tamanho P- adulto 
Tipo Hering) 

01 1 metro de TNT - vermelho 

03 Envelopes A4 pardos 

01 Fita crepe 

01 Cartolina marrom 

01 Pacote de bolinhas de gel expansivo 

 Obs.:Todo material deverá vir com o nome da criança. 
Entregar o material completo 



Uniforme:Vermelho 

- Uso diário: Feminino → Short de helanca ou calça e 

blusa.Masculino→Bermuda ou short helanca e blusa. 

- De inverno:Conjunto de helanca. 

- Em todos é compulsório tênis totalmente preto e meias brancas. 

*Todo uniforme deverá ser marcado com nome completo da criança, inclusive:calcinhas, cuecas, meias 

e tênis. 

-Não será permitido o uso de tênis branco nem com detalhes coloridos. 

Fornecedor Credenciado do Uniforme Escolar 
 

CONFECÇÃO LUDUCRIS    Telefone:3333-3030-D.Dulce 

BITTH CONFECCÇÕES LTDA     Telefone:3336-5541-Sr.Henrique 

Observações: 
 

Para mantermos um estoque de fraldas descartáveis, em número suficiente para o 
consumo diário, solicitamos que toda 2ª feira seja enviada 25 fraldas. Enviar sempre pelo 
Classapp a remessa da semana. 

Só receberemos o material completo para evitarmos transtornos futuros. 
 

 
 

 

A criança deverá chegar, permanecer e sair da Creche uniformizada. 

Horários oferecidos: 
-Integral:7hàs19h 
- Semi-integral:Manhã –7h às13h 
- Semi-integral:Tarde –13h às19h 
-Semi-creche/escola –7h às17h30min 

 
 

 
 
 
 
 

 

Atenciosamente, 

EquipePedagógica 


