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Lista de presentes para Chá de bebê – Almanaque dos pais 

Na primeira lista selecionamos os itens que são mais fáceis para os convidados encontrarem e que não interferem na 
decoração do quarto ou alimentação dos bebês (lençóis de berço, móbile, abajur e mamadeiras). 
Outra opção bem bacana é fazer a lista em algumas lojas para que a mamãe possa trocar os presentes por outras 
marcas e estampas ou por itens de maior valor, como carrinhos e berços. 
 
Alguns itens estão repetidos para que você possa controlar quantos foram sugeridos nos convites (cada linha = 1 
convite). A coluna “Observação” você poderá usar para especificar nomes, cores, tamanhos ou valores aproximados 
para seu controle. 

Lista de presentes  

 Produto Observação 

 1 Pacote de fralda descartável tamanho RN – marca 01  

 1 Pacote de fralda descartável tamanho RN – marca 02  

 1 Pacote de fralda descartável tamanho P – marca 01  

 1 Pacote de fralda descartável tamanho P – marca 02  

 1 Pacote de fralda descartável tamanho P – marca 03  

 1 Pacote de fralda descartável tamanho M – marca 01  

 1 Pacote de fralda descartável tamanho M – marca 02  

 1 Pacote de fralda descartável tamanho M – marca 03  

 1 Pacote de fralda descartável tamanho G – marca 01  

 1 Pacote de fralda descartável tamanho G – marca 02  

 1 Pacote de fralda descartável tamanho G – marca 03  

 1 Pacote de lenço umedecido – marca 01  

 1 Pacote de lenço umedecido – marca 02  

 4 fraldas de pano  

 4 fraldas de pano  

 3 paninhos de boca  

 3 paninhos de boca  

 1 creme para prevenção de assaduras – marca 01  

 1 creme para prevenção de assaduras – marca 02  

 1 creme para tratamento de assaduras – indicação do pediatra  

 1 sabonete neutro líquido para bebê  

 1 sabonete neutro líquido para bebê  

 1 sabonete neutro líquido para bebê  

 1 shampoo neutro líquido para bebê  

 1 caixa de hastes flexíveis de algodão (cotonete)  

 1 caixa de hastes flexíveis de algodão (cotonete)  

 2 pacotes de algodão bolinha  

 2 pacotes de algodão quadradinho  

 1 kit manicure para bebê (tesourinha e trim)  

 1 kit de pente e escova para bebê  

 1 bolsa de água quente  

 1 termômetro comum  

 1 termômetro de banheira  

 1 toalha com capuz (pode sugerir toalha-fralda)  

 1 toalha com capuz  
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 1 toalha com capuz  

 1 kit de cabides infantis  

 1 kit de cabides infantis  

 1 body da estação (especificar manga curta ou longa)  

 1 body da estação  

 1 body da estação  

 1 body da estação  

 1 body da estação  

 1 body da estação  

 1 culote da estação (pode especificar com ou sem pé)  

 1 culote da estação  

 1 culote da estação  

 1 culote da estação  

 1 culote da estação  

 1 culote da estação  

 1 macacão da estação (especificar manga longa ou curta e tecido)  

 1 macacão da estação  

 1 macacão da estação  

 1 macacão da estação  

 1 macacão da estação  

 1 macacão da estação  

 1 sapatinho  

 1 sapatinho  

 2 meias  

 2 meias  

 1 manta leve de algodão  

 1 manta quente  

 1 mordedor  

 1 mordedor  

 1 chocalho  

Itens opcionais  
Itens de gosto pessoal, de decoração ou de alimentação (o bebê deverá ser alimentando exclusivamente com leite 
materno até os 6 meses de vida). 

 Produto Observação 

 1 óleo para bebê  

 1 colônia para bebê  

 1 aspirador nasal  

 1 massageador de gengiva  

 1 lixeira com pedal  

 1 cesta ou bandeja para organizar os artigos de troca de fralda  

 1 cesto para roupa suja  

 1 jogo de lençol para berço  

 1 jogo de lençol para berço  

 1 jogo de lençol para berço  

 1 travesseiro   

 1 saia de berço  
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 1 forro impermeável para colchão  

 1 jogo de lençol para carrinho  

 1 jogo de lençol para carrinho  

 1 jogo de potes para armazenar leite materno  

 1 jogo de potes para congelar papinha  

 1 jogo de pratos infantis  

 1 jogo de talheres infantis  

 1 espremedor de laranja  

 1 peneira pequena  

 1 peneira grande  

 1 garrafa térmica  

 1 mamadeira para leite  

 1 mamadeira para leite  

 1 mamadeira para suco  

 1 mamadeira para suco  

 1 mamadeira para água  

 1 escova para limpeza de mamadeira  

Novos itens  
Área para escrever itens que deseja acrescentar na lista 

 Produto Observação 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


