LISTA DE MATERIAL 2017 - EDUCAÇÃO INFANTIL
BERÇÁRIO
VOCÊ DEVERÁ ENVIAR PARA A ESCOLA:



























1 pacote de fraldas;
1 pacote de lenços umedecidos;
1 pomada para assaduras da preferência;
1 lata de leite em pó (caso a criança utilize deste leite);
1 caixinha de cotonetes;
2 caixas de lenços de papel;
10 flaconetes de soro fisiológico;
1 pacote gaze;
1 pote branco de sorvete com tampa (2L);
1 escova de dentes ou dedeira;
1 sabonete líquido;
1 shampoo;
1 condicionador (quem usar);
2 mamadeiras (leite e suco) que deverão retornar todos os dias para casa para esterilização;
1 mamadeira ou 1 copo com tampa para água;
1 toalha de banho que deverá retornar na bolsa diariamente;
1 chupeta reserva
1 antitérmico com prescrição médica
1 caixa de massa de modelar Extra Macia
1 caixa de guache com 6 cores
1 bloco Lumipaper
1 livro paradidático de acordo com a faixa etária (capa dura, plástico ou tecido)
1 kit de praia simples
1 foto da família e1 foto atual da criança 10x15;
1 brinquedo pedagógico
Dicas: Chocalhos, brinquedos musicais, mordedores, livrinhos de pano ou plástico, bolas com texturas
diferentes para serem agarradas com as duas mãos, brinquedos flutuantes (patinhos de borracha que
bóiam na água), cubos que tenham guizos embutidos ou ilustrações, caixas ou brinquedos que se
encaixam uns dentro dos outros, argolas empilháveis, brinquedos para martelar, empilhar e desmontar,
brinquedos eletrônicos de aprendizado, telefone de brinquedo, brinquedos que emitem sons por meio
de botões de apertar, girar ou empurrar.








Alguns itens da lista serão pedidos com antecedência, através da agenda, quando houver necessidade de reposição,
contudo há a necessidade da brevidade na reposição.
Caso haja algum medicamento a ser ministrado no dia ou semana, deverá ser enviado receita médica
com horário e dosagem.
Diariamente deverá conter na bolsa do bebê:
 Mais de uma troca de roupa; Calçados e acessórios (à critério);
 Sacola plástica para envio da roupa suja.
Diariamente será anotado na agenda sobre o dia da criança, contendo horários de alimentação, sono, evacuação... que
deverá ser vistado todos os dias.
A escola fornecerá cardápio da alimentação e sempre informará qual está sendo oferecido.

Qualquer dúvida ou problema entrar em contato com a escola, o mesmo ocorrerá em relação à escola aos Senhores Pais.

