
 

 
 

BERÇÁRIO I E II 

 

ENVIAR DIARIAMENTE NA MOCHILA 
 

3 Trocas de roupas (no mínimo), de calor e frio, inclusive meias cuecas ou calcinhas.  

1 Sacola fixa para devolução diária da roupa suja. 

1 Par de tênis ou par de sandália emborrachada (tipo croc). 

 

ENVIAR SEMANALMENTE 
 

1 Sacolinha do soninho: lençol de preferência com elástico, travesseiro, fronha, cobertor 

ou edredom. 

1 Sacolinha ou estojo de higiene contendo; escova de dente ou dedal de silicone, creme 

dental, e toalhinha de mão. 

1 Toalha de banho para os alunos do período integral e intermediário. 

Vários acessórios para cabelos, observação: a aluna que possui cabelo no comprimento 

médio ou grande é necessário mantê-lo amarrado. 

 

REPOR QUANDO SOLICITADO NA AGENDA 

 

1 Lata de leite em pó. 

1 Lata de complemento para o leite ou outros, conforme orientação do pediatra. 

1 Pacote de fraldas. 

1 Pacote de lenço umedecido. 

1 Pomada contra assadura. 

1 Pomada para tratamento de assadura, se o aluno estiver em tratamento conforme 

orientação do pediatra. 

 



 

 

1 Shampoo, para alunos do período integral e intermediário. 

1 Condicionador (opcional) para alunos do período integral e intermediário. 

1 Creme de pentear (opcional), para alunos do período integral e intermediário. 

1 Sabonete líquido ou em barra, para alunos do período integral e intermediário. 

1 Pote de hastes flexíveis para higiene do umbigo e atrás das orelhas. 

PERMANECE NA ESCOLA 
 

No final de cada semestre os itens abaixo serão enviados para casa para a troca. 

1 Escova ou pente de cabelo. 

1 Mamadeira para o leite. 

1 Mamadeira para o suco. 

1 Copo com bico. 

1 Chupeta com protetor e prendedor, apenas para alunos que utilizam. 

1 Bichinho, naninha ou objeto que o aluno utilize no horário do soninho. 

1 Porta sabonete em barras. 

 

LEMBRETES 

 

Visando a segurança dos alunos não é permitido o envio de medicação na mochila 

escolar, é necessário à entrega do medicamento e da prescrição médica nas mãos das 

colaboradoras, bem como a anotação na agenda escolar.  

Semanalmente se faz necessário e obrigatório o corte das unhas do aluno. 
 

Com carinho, 

Equipe Adonai 
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