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check list da gravidez
Para a mamãe
Roupas práticas para grávida
(para dia a dia e para sair)
Extensor de calças e/ou
elástico para usar na cintura com calças

o que organizar?

Travesseiro para ajudar a dormir
Creme de estrias
Livros sobre maternidade

Chá de bebê
Mala de maternidade da mãe e do bebê
(ver a lista do hospital)
Lembrancinhas maternidade
Enfeite porta da maternidade
Livro de visitas
Quarto do bebê
Lavar e arrumar roupinhas do bebê

Lembretes e outras ideias

hospital
Para a mamãe
Mala
Pijamas/camisolas
Chinelo
Sutiãs de amamentação
Calcinhas pós-parto
Absorventes
Absorvente de seios
Escova de dente e pasta
Escova de cabelo
Plano de parto
Ipod /Músicas (para ouvir durante o parto)
Roupa confortável para amamentar

Para o bebê
Roupinhas de maternidade (cerca de uma
por dia, mas é sempre bom ter reservas)
Bodies
Mijão (calça com pezinho);
Macacão
Mantinha
Cueiro ou vira manta
Luvinhas
Escova de cabelo
Bebê conforto

(abertura na frente)

Shampoo/sabonete

Roupa confortável para receber visitas e

Algodão

voltar para casa

Pomada para assaduras

Cinta pós-parto

Álcool gel

Cartão do plano de saúde e Identidade

Paninho de boca

Celular e carregador

Fraldas (checar com a maternidade)

Câmera fotográfica e carregador

dia a dia
Para o quarto
Berço
Moisés
Lençóis
Saco de dormir
Cueiro
Cobertor
Cômoda
Trocador
Babá eletrônica
Móbile
Poltrona de amamentação
Cama
Luminária ou abajur
Cabides infantis

Para passear
Tapete para brincadeiras
Carrinho
Cobertor de carrinho
Capa de chuva de carrinho
Prendedor de brinquedos para carrinho
Brinquedos
Cadeirinha de carro
Espelho para carro
Organizador para carrinho
Organizador para carro
Trocador

Para o banho
Banheira

Para trocas
Trocador
Lenço umedecido
Algodão
Pomada para assaduras
Fraldas
Fralda de pano
Cotonete

Banheira portátil
Kit unhas
Escova e pente para cabelo
Termômetro
Toalha de banho
Shampoo/Sabonete
Brinquedo de banho

amamentação e alimentação
amamentação
Absorvente de seios
Sutiã de amamentação
Roupas práticas para amamentação
Almofada de amamentação
Creme para seio
Conchinha
Bombinha elétrica
Aplicativo para celular

alimentação
Cadeirinha para comer
Bumbo para sentar
Copinho de treinamento
Pratos
Potinhos
Talher infantil
Pote para armazenar fórmula
Babador
Mamadeiras
Esterilizador
Escova de mamadeira
Fórmula

bebê
roupas de bebê
Roupas para newborn (pijaminhas)
Bodies
Calças
Pijamas
Macacões
Casacos
Chapéu com proteção solar
Blusa com proteção solar
Meias
Gorro
Luvinhas
Camisetas
Tapa fralda

Lembretes e outras ideias

brincadeiras
Mordedores
Cadeirinha que treme
Tapete de atividades
Música e livros
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