LISTA DE MATERIAL BERÇÁRIO – 2018

Materiais que devem ser entregues separadamente para a professora:















01 Bloco de papel creative
02 Pacotes de algodão
01 Folha de papel celofane
02 Telas 20x30
01 Folha de lixa fina
01 Folha de lixa grossa
01 Caneta marcador de tecido
01 Pen drive para vídeos e fotos
2 metros de TNT (sendo 1 metro de cada cor a escolher)
1 metro de feltro (sendo meio metro de cada cor)
1 metro de velcro
02 folhas de EVA
01 Livro infantil de acordo com a faixa etária (de preferência plástico ou pano)
01 Brinquedo de acordo com a faixa etária (0 a 1 ano)

Materiais uso pessoal e permanência na escola




















01 Lata de leite (de uso habitual, solicitado conforme necessidade)
01 Mamadeira para leite
01 Mamadeira para suco/chá/água
01 Escovinha para limpeza de mamadeiras
02 Chupetas (1 reserva com estojo para a escola e 1 na mochila)
01 Pomada para assadura (a mesma que a criança costuma usar)
01 Pacote de fraldas (será solicitado conforme necessidade)
01 Sabonete com saboneteira (o que a criança usa)
01 Shampoo
04 Caixas de lenços de papel (será solicitado conforme necessidade)
03 Embalagens de lenços umedecidos (será solicitado conforme necessidade)
01 caixa plástica com tampa transparente no tamanho 34,5 x 24,5 x23 cm
01 Kit escovação de dentes: 2 pacotes de gases – até o 1º dente/ a partir do 1º dente:
uma dedeira / e para a dentição quase completa: escova, creme dental sem flúor e
toalha de boca
01 Chocalho
01 Mordedor
02 Babadores de plástico
01 Óleo de massagem
10 sacolas plásticas para roupas sujas

Roupas de cama:





01 Jogo de lençol com elástico – tamanho berço
01 Coberta ou manta – tamanho berço
01 Travesseiro (caso a criança utiliza)
01 Toalha de banho

OBS.: As roupas de cama deverão vir na segunda-feira e serão devolvidas na sexta-feira para
lavagem (caso seja necessário, as mesmas serão devolvidas antecipadamente).
Todos os materiais de uso individual devem ser etiquetados, com o nome da criança.

Informações importantes:
 A primeira semana de freqüência é considerada período de adaptação. O tempo de
permanência das crianças no colégio será em torno de duas horas, aumentando
gradativamente.
 A solicitação de reposição de fraldas, pomada, lenço umedecido será feita pela
professora, através da agenda.

Dica de higiene: Para bebês que usem copinhos, por gentileza providenciar um modelo
simples e transparente. Quanto mais simples for o modelo do copo (sem canudos, encaixes ou
outros detalhes rebuscados), melhor é a higienização, garantindo a segurança e saúde de
nossos bebês:

