
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA 
Rede de Educação Rossello – REDUCAR 

 

“EDUCAR na e para a MISERICÓRDIA: Obra para toda a vida!” 

 

Lista de Material do Berçário I – Educação Infantil – 2019 

Material Individual  

SERÁ SOLICITADA A REPOSIÇÃO, CONFORME A NECESSIDADE 

 

1 toalha de banho (enviada toda 2ª feira e devolvida na 6ª feira) 

1 jogo de roupa para Berço Tipo Americano (1,25 comprimento e 0,60 de largura)  - este deverá ser 

enviado na 2ª feira e devolvida na 6ª feira 

1 sabonete líquido (para ficar no colégio) 

1 shampoo, 1 condicionador e/ou creme para cabelos (para ficar no colégio, caso sejam utilizados) 

1 escova ou pente de cabelos (para ficar no colégio)  

1 sacola retornável de plástico (que deverá ser enviada diariamente na mochila, para retornar com a roupa 

usada e molhada) 

1 sacola retornável de pano  (que deverá ser enviada diariamente na mochila, para retornar com a roupa 

usada) 

1 pacote de fraldas descartáveis  (para ficar no colégio) 

1 creme anti assadura (para ficar no colégio) 

1 pacote de lenços umedecidos (para ficar no colégio) 

1 chupeta com tampa (deixar dentro da mochila caso seja utilizada) 

1 escova dental ou “dedeira de silicone” (para ficar no colégio) 

1 creme dental sem flúor (para ficar no colégio, caso seja utilizado) 

4 mudas de roupas (enviadas e devolvidas diariamente, caso a criança permaneça no colégio o dia todo 

a quantidade de roupas aumenta para 6)  

1 mamadeira para as crianças de até 7 meses (para ficar no colégio) 

1 copo com tampa anti-vazamento para as crianças a partir de 7 meses (para ficar no colégio)  

1 brinquedo de acordo com a idade da criança (que poderá já ser usado, porém em bom estado) 

1 livro de banho adequado a idade da criança. (que poderá já ser usado, porém em bom estado) 

1 livro de Pano adequado a idade ( que poderá já ser usado, porém em bom estado) 

3 envelopes brancos tamanho ofício  

1 caneta Retroprojetora 



 

1 foto 10 x15 da criança 

 

A agenda será adquirida no Colégio e deverá ser enviada diariamente na mochila.  

 

 

OBS: Todo material, bem como pertences pessoais, deverão estar identificados com o nome e a turma da 

criança. 

 

 

DIA:05/02/2019 

� Reunião de Pais – Entrega do material escolar às 8h turno da manhã e 14h para o turno da tarde e 

conversa sobre a adaptação escolar, a ser combinada com a equipe. 

Dia:06/02/2019 

� Início do ano letivo das turmas do Berçário I e II. 

Neste dia iniciaremos com as crianças em adaptação. 

 

 
 

 
                                                                                                      Você faz parte da Família Rosselliana! 

Que a Santa Madre Fundadora, Josefa Rossello, derrame abundantes 
bênçãos  e nos interceda para que tenhamos um ótimo  e produtivo ano letivo! 

À Direção 

 


