
 
 
 
“O grão que se semeia, a árvore que se planta, não dão fruto imediatamente. Têm que passar pelas diversas fases do seu 
crescimento normal até chegarem ao pleno desenvolvimento,atingirem a perfeição e produzirem flores e frutos.” Pe. Gailhac  

 
 

LISTA DE MATERIAIS 2022 

BABY SAGRADO – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

QUANTIDADE MATERIAL 
01 foto 10X15 da criança  
01 foto 10X15 da família 
01 pacote de canudinho de refrigerante grosso 
01 pote grande de tinta guache (cores variadas) 
01 caixa de pintura a dedo 
02 potes de massinha ultramacia 
01 pincel número 20 
01 bola pequena ou média (tipo dente de leite ou de pano) 
01 brinquedo pedagógico sonoro ou lego 
01 livro de pano 
01 fruta, verdura ou legume de plástico 
01 rolinho de espuma para pintura  
01 avental para pintura  
01 pasta de plástico transparente com grampo 
01 mamadeira 
01 copo ou chuca  
01 babador 

 fralda descartável, lenço umedecido e pomada para assaduras (trazer 
diariamente ou semanalmente a quantidade necessária) 

01 jogo completo de lençol, manta e toalha de banho 
01 travesseirinho 

 
Observações 
 

● Todo material deverá ser etiquetado com o nome da criança e da turma, inclusive os pessoais e 
o lanche (chupetas, copo para água, potinhos, mamadeira, lenço umedecido, fraldas, entre outros). 
● Favor manter na mochila uma muda de roupa de reserva. 
● O uniforme deve ser usado diariamente, o uso do agasalho de frio também é obrigatório como parte 

do uniforme escolar.  
● No dia do brinquedo (segunda-feira), atenção para ajudar a criança na escolha, ele deverá ser único, 

simples e devidamente marcado com o nome da criança. 
● Junto com o lanche diário, deverá vir um guardanapo de pano e o babador marcado com o nome da 

criança na lancheira. 

● A equipe pedagógica estará à disposição para atendimentos via telefone (recepção do Colégio), e-

mails (site do Colégio) e presencialmente (agendamento com antecedência).  

 
➔ As informações sobre os protocolos de segurança serão enviadas posteriormente. 


