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Utensílios para preparar o alimento do bebê a partir do sexto mês:
01 copo de bico duro
01 pratinho para comida do bebê
01 colher de plástico para o bebê
01 panela média para preparar o alimento do bebê
01 coador
01 colher grande de plástico
Caso seja prescrito pelo pediatra o complemento alimentar ao recém-nascido, providenciar:
01 panela média para ferver as mamadeiras
02 mamadeiras pequenas
Para os nascimentos nos meses mais quentes: (novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março)
06 conjuntos de pagão (algodão ou malha)
02 casaquinhos (linha ou algodão)
03 pares de sapatinhos tipo bota (algodão ou malha)
03 pares de sapatinhos tipo sandália (algodão/ malha)
03 pares de meias (linha, algodão ou malha)
03 cueiros (algodão)
03 cueiros (ﬂanela)
02 mantas (linha, algodão ou malha)
01 saco de dormir (algodão)
04 culotes
06 calças plásticas (se for usar fralda de pano)
80 fraldas de pano (se for usar fralda de pano)
06 babadores (algodão ou malha)
12 fraldas de pano decoradas para uso geral
06 fraldas de rosto decoradas
360 fraldas descartáveis (uso de quatro a seis ao dia)
03 rolos de ﬁtas adesiva de fralda
02 macacões médios (acamurçado ou linha)
06 macaquinhos médios (algodão ou linha)
01 Sling de argolas (para carregar o bebê)
Para os nascimentos nos meses mais frios: (abril, maio, junho, julho e agosto)
06 conjuntos de pagão (algodão ou malha)
02 casaquinhos (linha ou algodão)
03 pares de sapatinhos tipo bota (algodão ou malha)
03 pares de sapatinhos tipo sandália (algodão/ malha)
03 pares de meias (linha, algodão ou malha)
03 cueiros (algodão)
03 cueiros (ﬂanela)
02 mantas (linha, algodão ou malha)
01 saco de dormir (algodão)
04 culotes
06 calças plásticas (se for usar fralda de pano)
80 fraldas de pano (se for usar fralda de pano)
06 babadores (algodão ou malha)
12 fraldas de pano decoradas para uso geral
06 fraldas de rosto decoradas
360 fraldas descartáveis (uso de quatro a seis ao dia)
03 rolos de ﬁtas adesiva de fralda
02 macacões médios (acamurçado ou linha)
06 macaquinhos médios (algodão ou linha)
01 Sling de argolas (para carregar o bebê)
Para os nascimentos nos meses de setembro e outubro, que são meses mais amenos em relação ao clima,
pode-se comprar o enxoval do bebê para o verão, a estação mais próxima.
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Acessórios:
04 roupas de berço, carrinho
04 jogos de lençóis de berço (algodão ou malha)
01 edredom (algodão ou malha)
01 cobertor (linha, algodão ou malha)
02 protetores de berço (linha, algodão ou malha, um será reserva)
02 mosquiteiros (um será reserva)
02 protetores de colchão (algodão ou malha)
01 travesseiro de bebê
04 fronhas (algodão ou malha)
03 lençóis de carrinho
03 lençóis para bebê-conforto
Quarto do Bebê:
Berço com pintura antialérgica
Guarda roupa
20 cabides
Cômoda
Poltrona de amamentação com puff
Luminária
Lixeirinha de pedal
Cesta móvel para roupa suja
Porta-fralda
01 mosquiteiro para carrinho
01 forro acolchoado e impermeável para trocador
01 carrinho de passeio que tenha Moisés, bebê conforto e cadeirinha para carro
01 cadeirinha para carro
01 carrinho de passeio
01 Moisés
ENXOVAL DA MAMÃE
Na gestação:
Loção hidratante (óleo de amêndoas)
02 sutiãs de algodão de sustentação
Calcinhas de algodão
Roupas confortáveis
Camisola e penhoar confortáveis
Calçados baixos e seguros
Chinelos confortáveis para casa
Almofada para a barriga (apoio para dormir)
Meia-calça para descansar as pernas (sob recomendação médica)
02 sabonetes de glicerina neutro sem aditivos (para lavar os seios evitando o ressecamento dos mamilos)
Concha de base rígida para os seios (sob recomendação proﬁssional)
Colônia suave
Shampoo neutro
Chinelos de borracha para evitar quedas no banho
Filtro solar (FPS 60)
Desodorante neutro

EXPO BEBÊ & GESTANTE
www.feiradebebe.com.br
Após o nascimento do bebê:
Lembrancinhas do nascimento do bebê
Loção hidratante (óleo de amêndoas)
03 sutiãs de algodão de amamentação
Almofada de amamentação formato lua
03 frascos de 200 ml para armazenar o leite ordenhado manualmente, não usar bombas tira leite, pois ferem
os mamilos e aréolas
Diversas calcinhas de algodão
Absorvente higiênico pós-parto
Cinta pós-parto/pós-cesariana (cobrindo desde a região inframamária até a região suprapúbica)
Roupas confortáveis
Camisola de amamentação e penhoar confortáveis e não transparentes
Calçados baixos e seguros
Chinelos confortáveis para casa
Meia calça para descansar as pernas (sob recomendação proﬁssional)
02 sabonetes de glicerina neutro sem aditivos
A lista do enxoval foi organizada de acordo com as necessidades do bebê e da gestante para facilitar a
compra e evitar o desperdício. É importante observar o mês que o nascimento ocorrerá de modo que as
roupas do bebê sejam indicadas para o uso no inverno ou verão.rá de modo que as roupas do bebê sejam
indicadas para o uso no inverno ou verão.dorante neutro

