
COLÉGIO ESPAÇO CRIANÇA 
“Educando Por Um Mundo Melhor” 

 

Rua Felicíssimo Antônio Pereira 18-58 / Independência-Bauru/SP           Fone: 14- 32362727 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2022 -  BERÇÁRIO 
 

 01 bloco de folhas coloridas (A3-50 folhas) 

 01 camiseta tamanho 3 anos (Arte)  

 01 esponja de banho para pintura 

 01 frasco de álcool em gel 70%  

 01 livro de história infantil (pode ser 
usado) 

 01 lixa madeira  

 01 revista para recorte (em bom estado)  

 03 folhas de EVA nas cores: rosa, azul 
claro, amarelo. 

 

 
 
ATENÇÃO: ENVIAR DIARIAMENTE 
NA LANCHEIRA: 1 toalha americana de tecido, 1 copo ou garrafa de água e lanche diário.  
A MOCHILA E A LANCHEIRA deverão ser higienizadas diariamente em casa. 
 
MEIO PERÍODO/TRAZER NA MOCHILA: 1 caixa de lenço de papel, 1 troca de roupa e um saco para 
roupa suja, 2 fraldas descartáveis, 1 pomada para assadura e  1 pacote de lenço umedecido.                                                                     
 
INTEGRAIS/TRAZER NA MOCHILA: 1 caixa de lenço de papel, 1 necessaire com escova dental, 01 

toalhinha de boca e pasta de dente(Kit Higiene bucal), assim como, 2 trocas de roupas, um saco para 
roupa suja, 4 fraldas descartáveis, 1 pomada para assadura, e 1 pacote de lenço umedecido. 
 
OBSERVAÇÕES: Todo o material deverá ser identificado com o nome da criança, assim como os agasalhos, 
uniformes, trocas de roupas, mochilas e lancheiras. Manter, na lancheira, um álcool em gel para uso 
individual. 

 

ENTREGA DE MATERIAIS:  Dias, 24/01/2022 e 25/01/2022 (Segunda e terça feira, das 9 às 16h). 
 

INÍCIO DAS AULAS:  Dia, 31/01/2022 (Segunda-feira). 

 
IMPORTANTE: O uso do uniforme, segundo o Regimento Escolar do Colégio, é obrigatório, sendo: camiseta, 
short, bermuda (masculina e feminina), calça de malha, ou abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso 
de jeans, chinelo ou tamanco. 

 
 
APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES:  Dia 29/01/2022 (Sábado às 9h30m) 
 
 
MATERIAL DIDÁTICO: COMERCIALIZADO PELO COLÉGIO 

 AGENDA PERSONALIZADA: R$25,00 

 
 


