
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL – BERÇÁRIO 2 -2020 
 

01  Agenda escolar/ Avental – (adquirir na 
secretaria da escola) uso obrigatório 

01  PORTIFÓLIO DE AVALIAÇÃO ANUAL- (adquirir 
na secretaria da escola) uso obrigatório 

01 Mochila -2 peças de roupas para o aluno trocar 
durante as aulas quando houver necessidades 
(camisas, bermudas, calcinhas ou cuecas e um 
par de chinelos). 

   01               Necessaire contendo: 01 toalha de mão;01 
escova de dente com estojo; 01 tubo de creme 
dental infantil;  (identificados), repor sempre 
que for preciso 

 01 Lancheira com guardanapo ou toalhinha e 01 
copo de transição com bico (identificados). 

 03 Caixas de lenços descartáveis ( uso pessoal do 
aluno ) 

 01 Chupeta com protetor (para quem utiliza) 
01   Rolo de barbante colorido 

01   Tela de pintura 20 x 30 

 02 Folhas de papel 40 kg brancas 

 04 Folhas de E.V.A cores diversas lisas 

 01 Folhas de E.V.A cores diversas com glitter 

02 Folhas de papel cartão cores diversas 

02 Rolos de papel crepom cores variadas 

04 Folhas de cartolina colorida 

01 Folhas de papel pardo 

03 Pacotes de color set 

 01  Pen drive para as fotos do bimestre 

 01 Fita crepe 

02 Tintas plástica/ artesanato 250 ml 

02 Cola branca 250 gramas 

01 Caixa de lápis de cera jumbo 

01  Pacote de palito de picolé com 50. 

03 Lixas (madeira ou água ) 

02  Refil de cola quente grossa 

02  Metros de TNT com largura 1,40m 

01  Foto 10x15 atualizada do rosto do aluno 

02  Caixas de cola colorida com  6 cores 

02 Caixas de pintura a dedo  com 6 cores  

01 1 metro de contact transparente 

02 Brinquedos educativos : encaixe peças grandes, 
brinquedo para empilhar ,jogos de cores, 
boliche e brinquedo musical. 

 Brinquedos usados diversos : carrinhos ,bonecas, 
panelinhas ,bonecos brinquedo musical para 
serem usados para brincadeiras 

 
Material de fraldário: 

 01 caixa organizadora plástica com 
tampa transparente  contendo os itens 
abaixo: 

 01 pacote de fraldas (reserva) 
 01 toalha de banho (identificada) 
 01 sabonete líquido 

 01 embalagem de lenços umedecidos 
(se usar) 

 01 escova ou pente para cabelo 

 01 pomada para assadura (se usar) 
 01 repelente( se usar) 

 01 capa de chuva 

 
 

 

 

 
     Avenida dos Mananciais nº 255 – Taquara 
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INÍCIO DAS AULAS DIA - 05/02/2020 

 

 
 

Reunião de Responsáveis  – 04/02/2020 
 

Turno da manhã: 9h:00min 

Turno da tarde: 15h:00min 

Obs: Auditório da escola Cer Taquara 
 

OBS: TODOS OS MATERIAIS, PERTENCES E UNIFORMES DO ALUNO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS.  


