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LISTA DE MATERIAIS PESSOAIS – BI 

 
 
 

PARA DEIXAR NO BERÇÁRIO 

Qte Item 

01 Pacote de lenço umedecido ou algodão 

01 Pomada para assaduras ou algo de 
preferência 

01  Toalha de banho para uso emergencial 

01 Sabonete líquido para uso emergencial 

01 Mamadeira ou copo para leite  

01 Escova ou pente de cabelo 

02 Livros de tecido 

 
 

PARA DEIXAR NO BERÇÁRIO - MEDICAMENTOS 

Qte Item 

01 Antitérmico com receita atualizada do pediatra 
(validade de 6 meses) 

01 Anti gases com receita atualizada do pediatra 
(caso seja necessário) 

 Vitaminas necessárias com receita atualizada 
do pediatra 

 
 

PARA DEIXAR NA MOCHILA DIARIAMENTE 

Qte Item 

10 Fraldas para o período integral 

05 Fraldas para o período parcial 

03 Trocas de roupa de verão 

03 Trocas de roupa de inverno 

03 Meias 

01 Sapato  

01 Manta fina 

01 Lençol padrão americano  

04 Babadores  

01 Sacola impermeável para roupa suja/ 
molhada 

02 Chupetas com protetor, caso utilize 

 
 
Observações: 
 

 Solicitaremos a reposição dos itens que 
acabarem com 3 dias de antecedência. 

 A identificação dos materiais como chupetas e 
mamadeira deverá ser feitas através de 
gravação ou com etiquetas a prova d’água. 
Favor identificar a mochila ou bolsa do bebê. 

 Solicitaremos a troca dos bicos de copos e 
mamadeiras sempre que necessário (cada 3 
meses). 

 Os babadores, as toalhas de banho e lençol 
serão enviados para higienização diariamente. 

  As fraldas descartáveis deverão vir diariamente 
na bolsa/mochila de acordo com a quantidade 
estipulada para cada período. 

 Favor verificar a agenda diariamente. Qualquer 
anormalidade ocorrida com o bebê durante o 
período que permaneceu em casa, favor nos 
comunicar via agenda. 
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LISTA DE MATERIAIS PESSOAIS – BII 
 

 
 

PARA DEIXAR NO BERÇÁRIO 

Qte Item 

01 Pacote de lenço umedecido ou algodão 

01 Pomada para assaduras ou algo de 
preferência 

01  Toalha de banho para uso emergencial 

01 Sabonete líquido para uso emergencial 

01 Mamadeira ou copo para leite  

01 Escova ou pente de cabelo 

02 Livros sensoriais 

 
 

PARA DEIXAR NO BERÇÁRIO - MEDICAMENTOS 

Qte Item 

01 Antitérmico com receita atualizada do 
pediatra 

01 Termômetro  

 Vitaminas necessárias com receita atualizada 
do pediatra 

 
 

PARA DEIXAR NA MOCHILA DIARIAMENTE 

Qte Item 

10 Fraldas para o período integral 

05 Fraldas para o período parcial 

03 Trocas de roupa de verão 

03 Trocas de roupa de inverno 

03 Meias 

01 Sapato  

01 Manta fina 

01 Lençol padrão americano  

04 Babadores  

01 Sacola impermeável para roupa suja/ 
molhada 

02 Chupetas com protetor, caso utilize 

 

 
 
 
Observações: 
 

 Solicitaremos a reposição dos itens que 
acabarem com 3 dias de antecedência. 

 A identificação dos materiais como chupetas 
e mamadeira deverá ser feitas através de 
gravação ou com etiquetas a prova d’água. 
Favor identificar a mochila ou bolsa do bebê. 

 Solicitaremos a troca dos bicos de copos e 
mamadeiras sempre que necessário (cada 3 
meses). 

 Os babadores, as toalhas de banho e lençol 
serão enviados para higienização 
diariamente. 

  As fraldas descartáveis deverão vir 
diariamente na bolsa/mochila de acordo com 
a quantidade estipulada para cada período. 

 Favor verificar a agenda diariamente. 
Qualquer anormalidade ocorrida com o bebê 
durante o período que permaneceu em casa, 
favor nos comunicar via agenda. 
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LISTA DE MATERIAIS PESSOAIS – BIII 
 
 
 

PARA DEIXAR NO BERÇÁRIO 

Qte Item 

01 Pacote de lenço umedecido ou algodão 

01 Pomada para assaduras ou algo de 
preferência 

01  Toalha de banho para uso emergencial 

01 Sabonete líquido para uso emergencial 

01 Mamadeira ou copo para leite  

01 Escova ou pente de cabelo 

02 Livros sonoros 

 
 

PARA DEIXAR NO BERÇÁRIO - MEDICAMENTOS 

Qte Item 

01 Antitérmico com receita atualizada do 
pediatra 

01 Termômetro  

 Vitaminas necessárias com receita atualizada 
do pediatra 

 
 

PARA DEIXAR NA MOCHILA DIARIAMENTE 

Qte Item 

10 Fraldas para o período integral 

05 Fraldas para o período parcial 

03 Trocas de roupa de verão 

03 Trocas de roupa de inverno 

03 Meias 

01 Sapato  

01 Manta fina 

01 Lençol padrão americano  

04 Babadores  

01 Sacola impermeável para roupa suja/ 
molhada 

02 Chupetas com protetor, caso utilize 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Observações: 
 

 Solicitaremos a reposição dos itens que 
acabarem com 3 dias de antecedência. 

 A identificação dos materiais como chupetas 
e mamadeira deverá ser feitas através de 
gravação ou com etiquetas a prova d’água. 
Favor identificar a mochila ou bolsa do bebê. 

 Solicitaremos a troca dos bicos de copos e 
mamadeiras sempre que necessário (cada 3 
meses). 

 Os babadores, as toalhas de banho e lençol 
serão enviados para higienização 
diariamente. 

  As fraldas descartáveis deverão vir 
diariamente na bolsa/mochila de acordo com 
a quantidade estipulada para cada período. 

 Favor verificar a agenda diariamente. 
Qualquer anormalidade ocorrida com o bebê 
durante o período que permaneceu em casa, 
favor nos comunicar via agenda. 
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