
 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS NIDO 2022 

 

● Materiais que ficarão na escola para documentação, uso coletivo/compartilhado ou 

ainda atividades de rotina.  

-1 Receita de antitérmico atualizada (a cada 6 meses);  

-1 Cópia da carteira de vacinação atualizada;  

-1 Foto plastificada da família nuclear tamanho 10 x 15; 

-2 Pacotes lenços umedecidos (o da mochila é um terceiro pacote que vai e volta) 

-1 Kit banho com toalha, sabonete e shampoo;  

-1 Protetor solar (verificar validade);  

-1 Hidratante hipoalergênico infantil; 

-1 Boné ou chapéu;  

-1 Avental Cataventura conforme modelo presente na loja Vinata Uniformes;  

-2 Cadernos de desenho A4; 

- 1 Pacote de 500 folhas de ofício A4; 

- 1 Tesoura "vai e vem"; 

- Canetinhas hidrocor atóxica com 12 cores e ponta retrátil (Faber Castell ou Compactor); 

- Lápis de cor com 12 cores (grossos);  

-1 Pasta plástica para trabalhos (fina); 

-1 Pincel nº.22, chato ; 

-4 Caixas de massinha de modelar; 

-1 litro de spray de álcool 70% para higienização da mochila e calçados (que possa permanecer 

na escola e ser compartilhado. Explicamos que, pensando em agilizar e melhorar o processo de 

entrada e acolhimento das crianças, o spray que anteriormente ficava nas mochilas permanecerá 

na escola para uso comum. Serão utilizados todos os sprays, de todas as crianças coletivamente. 



 

 

Quando todos acabarem enviaremos o recipiente para reposição. 

 

● MOCHILA (os itens da mochila vão para a escola e voltam para casa todos os dias): 

-1 máscara para cada duas horas de permanência na escola, que fiquem bem ajustadas ao rosto, 

cobrindo boca e nariz; Solicitamos de 2 a 3 máscaras extras para os casos que haja necessidade 

de troca fora dos horários previstos, em razão de umidade ou queda da máscara no chão; obs.: 

o uso será exigido conforme o bem estar da criança.  

-1 Pantufa com sola emborrachada ou tênis ou chinelo que fique confortável e bem ajustada aos 

pés da criança para uso interno (a sola deve ser higienizada em casa diariamente); É importante 

que o calçado escolhido facilite a autonomia da criança, ajuda evitar cadarços. 

-1 Garrafa de água, de fácil higienização, com tampa, cuja abertura do bico dosador possa ser 

realizada pela criança sem dificuldades e que possua um material resistente à água quente. Esta 

garrafa é utilizada para levar água ao pátio, daí a necessidade de tampa. Será enviada para casa 

todos os dias e deverá retornar higienizada;  

-1 Escova de dente e 1 creme dental que devem ser armazenados em um estojo plástico, lavável, 

fácil de abrir e fechar (com espaço para guardar escova de dente e pasta juntas);  

-1 sacolas de tecido modelo Cataventura pequena para roupas sujas (deixe uma sacola plástica 

junto). 

SUGESTÃO DE ORGANIZAÇÃO DAS MOCHILAS: 

As crianças do Nido estão desenvolvendo o cuidado com seus pertences e por isso necessitam  

de maior apoio para manusear as mochilas. Pensando em proporcionar maior autonomia para  

elas nesse momento, sugerimos a seguinte organização das mochilas: 

 

-As máscaras deverão estar armazenadas em dois saquinhos plásticos ou estojo dividido em 

duas partes identificadas (um para as sujas e outro para as limpas) e deverão estar nos bolsos 

mais acessíveis da mochila; 

-A sacola pequena modelo Cataventura deve estar dentro da mochila com uma sacola plástica 

dentro (pode ser sacola de mercado), para que possamos colocar roupas sujas, caso houverem; 

-As roupas enviadas na mochila podem ser separadas em um saco plástico e uma peça de cada 

é suficiente (Camiseta manga curta e longa, calça, bermuda, casaco, meia, calcinha/cueca); 

-Garrafa de água e estojo com escova e pasta de dentes devem ser enviados higienizados do 

lado de dentro da mochila; 

-O calçado (Pantufa/tênis/chinelo) para ser utilizado dentro da escola deve ser enviado dentro 



 

 

da 

mochila em uma sacola plástica, para que ao ser guardado no fim do dia não entre em contato 

com os demais materiais. 

● SACOLA DE DORMIR (Se a criança costuma dormir no período escolar é necessário 

que os itens não impeçam o fechamento da sacola) 

Esse enxoval será enviado para casa a cada sexta-feira e deverá retornar lavado na segunda-

feira! 

-1 Travesseiro confortável que caiba em sua sacola Cataventura;  

-1 Fronha (Preferencialmente usada, para ser reconhecida como a fronha de sua casa);  

-1 Lençol de colchão/berço;  

-1Manta infantil e fina para dias quentes/cobertor infantil para o dias frios (preferencialmente 

já utilizado em sua casa); 

-1 Sacola plástica/lavável de tipo retornável e impermeável tamanho grande, que deve conter a 

sacola Cataventura e seus itens (o travesseiro, a fronha, o lençol e a manta/cobertor). 

Solicitamos a sacola plástica, pois os protocolos de contingência exigem sacolas higienizáveis. 


