
Colinho de Mãe – Unidade Sobradinho
Quadra 08 Conjunto F Lote 47

Fone: 3387-0004 ou 3387-9301

Colinho de Mãe – Unidade Baby
CRN 706/707 Bloco D Edifício Fearab

Fone: 3297-2324 ou 3297-2325

Colinho de Mãe – Unidade Pia-Máter
SGAN 914 Conjunto G

Fone: 3051-9900 ou 3051-9901

Lista de Material Didático – 2020 
Berçário – Educação Infantil

LIVROS

1. MICA:
1.1 Livro Único Integrado – Material Interdisciplinar de Construção da Aprendizagem - Material adquirido por 

meio do link a ser informado pelo aplicativo.
2. Literatura:
 2.1 Livro de Literatura de borracha (Para bebê) – (Primeiro Trimestre);
 2.2 Livro de Literatura de pano (para bebê) – (Segundo trimestre);
 2.3 Livro de Literatura com texturas – (Terceiro Trimestre).

MATERIAL PEDAGÓGICO DIÁRIO INDIVIDUAL

» 01 Agenda personalizada do Grupo Colinho de Mãe (entregue no primeiro dia de aula);

UNIFORME

» O uniforme diário é de uso obrigatório, inclusive as trocas;

Obs.: Todas as peças de uniforme deverão ser identifi cadas e o estudante deverá estar uniformizado a partir do primeiro dia de aula.

KIT DE HIGIENE (VAI E VOLTA DIARIAMENTE)

KIT DE HIGIENE (PERMANECE NA ESCOLA)

» 01 Estojo contendo: 
» 01 escova;
» 01 creme dental (próprios para bebês); 

» 03 Conjuntos de uniformes de roupas frescas e quentes;
» 01 Casaco de uniforme;
» 01 Toalha de banho identifi cada;
» 01 Babador de silicone;
» 06 Fraldas descartáveis;
» 01 Par de calçados;
» 01 Par de meias antiderrapante;
» 01 Manta em caso de frio;
» 01 Lençol de berço com elástico cor branca 100% algodão (vem na segunda e retorna para casa na sexta-feira);
» 02 Mamadeiras ou copos com tampas (uma para água e outra para suco);
» 01 Saco plástico para roupas limpas;
» 01 Saco plástico para roupas sujas e toalhas molhadas.

» 01 Caixa plástica organizadora transparente com tampa 
medindo 12X24 cm;
» 01 Xampu;
» 01 Condicionador (se usar);
» 01 Sabonete líquido;
» 01 Pente ou escova de cabelos;
» 01 Hidratante para o corpo (se usar);
» 01 Óleo para Shantalla;

» 01 Colônia infantil (se usar);
» 01 Pomada para prevenção de assaduras (se usar);
» 01 Chupeta com capa protetora (se usar);
» 03 Pacotes de lenços umedecidos;
» 06 Caixas de lenços de papel para nariz;
» 01 Protetor solar (liberado pelo pediatra);
» 01 Repelente (liberado pelo pediatra).



Lista de Material em conformidade com a Lei Distrital Nº 4.311/2009 e com a Lei Nº 12.886/2013
PROCON – SCS, Bloco B60 – Sala 240 – Asa Sul, Brasília-DF, Telefone: (61) 2104-4360

PROCON Rodoviária – Subsolo da Estação Rodoviária de Brasília, Plataforma D. Brasília – DF,
Telefone: (61) 2104-1520

MATERIAL ANUAL INDIVIDUAL (OU TAXA)

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

» 02 Blocos de papel escolar criativo A4 (cores vivas);
» 01 Mascote de adaptação (Objeto transicional);
» 01 Bloco de papel A3 branco;
» 02 Metros de TNT branco;
» 02 Metros de TNT marrom;
» 01 Pacote de penas coloridas;
» 01 Novelo de lã branca;
» 02 Folhas de EVA com glitter;
» 01 Bola grande;
» 02 Metros de plástico adesivo transparente (tipo Contact);

» Entrega do Material Individual e Anual – 20 a 24 de janeiro de 2020; 
» A 1ª Reunião de Pais – 23 de janeiro de 2020 (quinta-feira);
» Início do Ano Letivo – 27 de janeiro de 2020 (segunda-feira); 
» Todo material da criança deverá estar identifi cado com nome, sobrenome e turma.

Obs.: Outros materiais didáticos ou paradidáticos poderão ser solicitados ao longo do ano letivo, conforme a necessidade dos 
projetos desenvolvidos, lembrando que o material pode ser entregue parcialmente.

» 01 Brinquedo de puxar ou 01 boneca macia;
» 02 Folhas de EVA atoalhado;
» 01 Balde de areia com pá;
» 01 Mordedor;
» 01 Bichinho de borracha grande para banho;
» 02 Folhas de lixas;
» 01 Instrumento musical (pandeiro, chocalho, instrumento 
de percussão ou xilofone);
» 02 Jogos pedagógicos apropriados à faixa etária;
» 02 Folhas de EVA estampado.


