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RELAÇÃO DE MATERIAL – BERÇÁRIO II – 2020 

 

MATERIAIS DE USO COLETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (COM NOME) 

 

 

 

 

 

 

Quantia Material 

10 Botão grande 

01 Brinquedo Educativo (resistente e 

adequado para a idade) 
01 Caixa de algodão branco 

01 Caneta permanente 

01 Fita dupla face branca 

02 Folha de cartolina branca 

01 Folha de cartolina dupla face  

02 Folha de EVA 

01 Folha de EVA glitter 

01 Folha de EVA plush branca 

01 Folha de papel laminado 

01 Folha EVA branco 

100 Folhas de papel sulfite branco 

50 Folhas de papel sulfite colorido 

01 Livro de história (papel cartonado, 
texturas, dobraduras, coloridos) 

01 Massa Modelar Soft Pote 500g 

01 Pacote de lantejoula grande 

01 Pacote de palito de picolé 

02 Pacote de papel dobradura A4 -75g/m2 

01 Pacote olhos plástico tamanho médio  

04m Papel craft ou pardo 

01 Pote de tinta guache 250ml 
(azul/amarela/verde/vermelha) 

03 Prato de papelão cru nº 05 

01 Rolo para pintura 

02 Tubo de cola branca 90g 

Quantia Material 

01 Almofada  capa infantil 30x30cm 

01 Avental Infantil para pintura 

04 Babador de tecido 

01 Brinquedo de casinha                                        
( panelinhas/pratinhos/eletrodoméstico/ 
alimentos) 

03 Caixa de lenço de papel grande 

01  Caixa organizadora de plástico de 8L 
transparente (para guardar as fraldas) 

01 Chupeta com porta chupeta (se usar) 

02 Copo com tampa de rosca (água/suco) 

01 Creme para assadura 

03 Foto 10x15 da criança 

03 Foto 3x4 da criança 

03 Foto10x15 da família 

01  Lenço umedecido   

01  Mamadeira grande para leite 

01 Pacote de elástico para cabelo (meninas) 

01 Pacote de fraldas 

01 Pasta catálogo com 50 envelopes 
plásticos 

04 Rolo de papel higiênico (60m) 

02 Rolo de saco de lixo - 15 litros (para guardar 

roupa suja) 
03 Rolo de saco plástico transparente (tipo de 

cozinha - para levar copos e mamadeiras) 
01 Sabonete líquido (refil) 

Adquirir material SAE Digital pelo site e Bilíngue Internacional School  
no material didático do colégio. 

 
Trazer o leite e complemento com a medida indicada (se tomar). 

O uso do uniforme é obrigatório. 
 

Entrega de material dia 03/02 às 13h15min na Ed. Infantil 
Início das aulas dia 04/02 

 

 


