
   

                                                                                                          

Material escolar para o Berçário I – 2018 

 
Material de Higiene Pessoal – Permanecerá na escola para utilização se houver necessidade  

(A instituição não fornece materiais de higiene para banho) 
• 01 sabonete infantil líquido 

• 01 shampoo infantil  

• 01 condicionador infantil  
• 01 toalha de banho  

 
Materiais que exigem reposição Semanal 

• 05 Babadores (1 por dia) 

 01 mamadeira para leite 

 01 mamadeira para água 

 
Reposição somente quando houver solicitação da escola 

• 01 Chupeta e 01 protetor de chupeta (permanece na escola) 
• 02 caixas de luvas de procedimento (100 unidades-tamanho M) 

• 01 rolinho de saco plástico transparente (multiuso/cozinha)  
• 03 litros de álcool gel 70% 

• 03 caixas de lenço de papel 

 
Fica à critério do responsável, enviar diariamente ou para um tempo indeterminado (em maior 

quantidade) os três itens abaixo: 
• Lenço umedecido  • Fraldas  • Pomada para assaduras 

 

Materiais pedagógicos e materiais que permanecerão na escola 
 01 caixa organizadora pequena (para materiais 

de higiene pessoal: fraldas, lenço, pomada e 

luvas) 
• 100 folhas de sulfite A4 branco 

 06 folhas de E.V.A (cores, marrom e branco) 

 03 tubinho de gliter colorido (cores, azul, 

amarelo e verde) 

 03 tubinho de lantejoula grossa (nas cores, 

vermelho, dourado e prata) 
 01 metro de contact transparente  

 01 rolo de fita de cetim média (azul) 

 01 caixa de tinta guache pintura a dedo (6 

cores)  

 02 rolos de fita crepe larga 

 02 blocos de papel criativo colorido 

 02 blocos de canson A4 branco 

 02 envelopes oficio A4 (amarelo) 

 02 tubos de cola branca (líquida) 

 02 tubos de cola branca (bastão) 

 04 refis de cola quente (fino) 

 02 brinquedos de acordo com a idade 

 01 pelúcia 

 

22/01 às 17h 
ENTREGA DOS MATERIAIS NA ESCOLA DEVIDAMENTE ETIQUETADOS COM O NOME DO ALUNO. 

 

Sejam Bem Vindos ao Trilhando, é um prazer tê-los conosco! 
Construindo Valores Para A Vida  

Todo material deverá conter o nome da criança 
  

Enviar todos os dias na mochila 
• 02 Trocas de roupas completas conforme o clima 

• 01 Tênis/sapato e meia para troca (se necessário) 

 

Material para o Projeto Acolhida 
01 foto atual da criança 10x15 
01 foto da criança com a família 10x15 

A LISTA COMPLETA DE MATERIAL ESCOLAR VOCÊ ENCONTRA NA 

 

Av. Jacob Macanhan, 358, loja 6. (Esquina com a Multiloja) Telefone: (41) 3033-2508 – WhatsApp 99687-6262 
Email: vendastonerjet@terra.com.br   Entrega Gratuita. Compre também pelo site: www.tonerjet.net.br  

 Parcelamento em até 6x sem juros. À vista 5% de desconto 
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