
 

 

 
 
 
 

Lista do Enxoval 

do Bebé 
 
Uma lista essencial para ajudá-la a preparar-

se para a chegada do bebé. 
 

Ser Mãe 



Checklist da mamã 
 
 

 

Durante a gravidez 

roupas de grávida (casual e festa) 

camisolas de grávida 

roupa de banho de grávida 

cuecas confortáveis 

faixa/cinta para sustenção da barriga 

calça jeans com cós de elástico 

livros e revistas sobre gravidez! 

calçados baixos 

sutiãs confortáveis 

meias de compressão 

pasta para colocar na mala com 

os documentos do pré-natal 

app de grávida para acompanhar 

a gravidez pelo telemóvel 

(Gravidez +) 

A Fazer 

preparar o chá de bebé 

escolher onde deixar a lista de presentes 

fazer as compras do enxoval 

escolher hospital e ver a lista de itens que 
tem levar no dia do parto 

Notas 

 
 
 

 
Ideias chá de bebé 



Checklist Hospital 

 
Mamã Baby 

mala da maternidade 

camisola ou vestido de amamentação 

roupão 

chinelo  

cuecas 

cinta pós parto 

meias 

roupa para a saída da maternidade 

discos para seios e/ou conchas 

sutiãs de amamentação  

pensos higiénicos 

escova de dentes e pasta dentes 

plano de parto se você tiver 

documentos 

maquilhagem 

escova de cabelo 

shampoo e condicionador 

telefone e carregador 

câmera 

lembrancinhas 

enfeite de porta 

mala para o bebé 

6 macacões 

6 bodys 

6 calças com pé 

1 escova de cabelo 

1 casaquinho 

6 pares de meias 

1 manta 

fralda de pano 

Algumas maternidades fornecem os kits 

de higiene para o bebé, se não fornecer 

você tem que levar: 

1 pacote de toalhitas 

1 pacote de fraldas 

pomada para assadura 

 
 

 

Notas 
 

 
Antes de fazer a mala do bebé confira 

a lista do hospital! 



Checklist para o Bebé 

 
Quarto Passeios 

berço 

colchão 

protetor de berço 

cómoda 

roupeiro 

trocador 

móbile 

vídeo-monitor  

cadeira de amamentação 

tapete 

brinquedos 

livros para bebé 

mosquiteiro 

kit de higiene 

cortina 

abajur 

carrinho 

capa de chuva 

brinquedos para carrinho 

cadeira para o carro  

cortina de sombra para carro 

kit de higiene 

espelho retrovisor interno 

cobertor para carrinho 

 
 
 

Notas 



Higiene 

12 fraldas de pano 

creme para prevenção de assaduras 

1 caixa de bolinhas de algodão  

1 kit de escova e pente de cabelo 

1 tesourinha de unha para bebé 

pacotes de toalhitas 

1 sabonete líquido para RN 

1 trocador 

1 termómetro 

1 termómetro para a banheira 

fraldas descartáveis 
1 banheira 

gazes e garrafa térmica para as 
trocas do bebé 
(se não for usar toalhitas) 

Roupa de cama e banho 

4 lençois com elástico para colchão 

1 cobertor ou edredom 

4 toalhas de banho com capuz 

Itens não essenciais 

sapatinhos 

roupa de saída da maternidade 

aspirador nasal 

alcofa 

       extrator de leite 

esterilizador de biberons 

para microondas 

óleos para massagem no bebé 

perfumes e colónias para bebé 

potes para congelar leite materno 

mosquiteiro 



Roupas 

comprar a quantidade de peças 
a baixo de cada tamanho 

6 bodys de mangas curtas 

6 bodys de mangas longas 

6 calças com ou sem pé  

6 macacões manga comprida 

2 casaquinhos 

6 pares de meias 

2 mantas 

2 mantas leves 

babetes 

 

Notas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para o inverno acrescentar: 

6 macacões de algodão ou lã 

2 gorros 

2 luvinhas 
 

 

para o verão acrescentar: 

6 macacões de manga curta  

2 bonés/chapéus 

6 roupinhas para passeio leves 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aproveite para visitar o nosso site e ver muitas 

dicas para grávidas, bebé/criança, decoração, 

promoções, kits para festas e muito mais do 

universo materno! 
 

www.sermãe.pt 

 

https://www.facebook.com/sermae.pt 
 
 
 
 

 

www.sermãe.pt 

 

http://www.sermãe.pt/

