
                                                                                                                          
 

  
LISTA DE MATERIAL – 2020 

 
1) Todo o material escolar deverá ser marcado com o nome do(a) aluno(a). 

2) A entrega do material será durante a reunião de pais, no dia 3 de fevereiro às 13h30, diretamente 

para a professora. 

3) O Colégio informará com antecedência a necessidade de reposição dos itens de higiene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Material Individual: 

 
 

MATERIAL DE USO DIÁRIO 

Deverá ser trazido todos os dias e identificado com o nome da 

criança: 

 1 bolsa ou mochila contendo: 

 2 mudas de roupa conforme a estação. 

 1 escova de cabelo ou pente. 

 1 objeto de apego (caso a criança tenha). 

 Chupeta com protetor (para a criança que utiliza). 

 Mamadeira ou copo com bico/canudo para leite. 

 Mamadeira ou copo com bico/canudo para suco. 

 Mamadeira ou copo com bico/canudo para água. 

 Babador e fraldas de boca. 

 Agenda institucional (será entregue pelo colégio, no 1º dia de aula). 

 Diário com a rotina da criança (será entregue pelo colégio, no 1º dia 

de aula).  

 
Entregar à professora na reunião. 
 
Os materiais a seguir permanecerão na escola de segunda a sexta-feira 
e serão enviados para casa ao final de cada semana. 
 

 kit soninho – inserir em sacola de tecido, com o nome da criança 
bordado ou escrito em cada um dos itens:  

 1 lençol com elástico. 
 1 lençol para cobrir. 
 1 cobertor leve. 
 1 travesseiro pequeno com fronha. 
 

 kit banho: 
 1 toalha para banho. 
 1 pente ou escova de cabelo para uso individual, com nome. 
 1 saboneteira. 
 1 pacote de lenço umedecido. 
 1 conjunto de uniforme. 
 1 par de sandália anatômica. 
 1 par de meias antiderrapantes. 
 1 pomada para assadura. 
 1 pacote de fraldas com nome da criança. 
 

BERÇÁRIO
NTIL II 



Uso pedagógico 

 1 tela para pintura 30x40 cm. 

 1 pacote de fraldas com nome. 

 1 fantasia. 

 1 avental padrão com a logo do Sagrado e com o nome da criança. 
1 brinquedo pedagógico de madeira ou musical adequado à faixa 
etária. 

Livros 

 
Os livros de literatura serão pedidos no decorrer do ano e serão 

devolvidos ao final do ano letivo de 2020. 

Observações 
 

 

 O leite dever ser enviado diariamente em pote medidor, para ser 

preparado no momento de oferecer 

 As crianças do berçário que tomam leite mais de uma vez por dia 

devem devem trazer o número de mamadeiras suficientes para 

essas refeições. 

 As mamadeiras ou copos serão enviados diariamente e deverão 

ser esterilizados em casa.   

 Todos os objetos (inclusive chupetas, mamadeiras, babadores, 

calçados, meias) devem estar devidamente identificados. A 

alimentação como complementar, caso haja,  deve ser enviada 

em potinhos ou vasilhame adequado, com identificação e 

especificação de uso: suco, lanche, almoço, jantar ou sobremesa. 

Não nos responsabilizamos por objetos e outros pertences não 

identificados. 

 Material de uso coletivo 

Conforme a proposta educacional do Colégio Sagrado Coração 

de Jesus, os bebês participam de diversas propostas 

educacionais, nas quais utilizam diferentes tipos de materiais, 

todos de uso comum e comprados pelo colégio. Os valores 

desses materiais estão inclusos no valor da mensalidade. 

. 

UNIFORME 
 
 Blusa branca, calça e bermuda em tactel azul marinho e agasalhos com logomarca; short- saia, 

conforme modelo adotado pelo Colégio; 

 Tênis e meia. 

 Educação Física: maiô/sunga e touca, short e camiseta azul, padronizados com logomarca do Colégio. 

 
O uniforme diário e o uniforme de Educação Física devem ser completos. O uso é obrigatório. Foto dos 
uniformes no site do Colégio: www.cscjbh.com.br. 

 

Início das aulas: 04 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 
 

 

http://www.cscjbh.com.br/

