BERÇÁRIO B2

O QUE DEVE CONTER NA CAIXA ORGANIZADORA (FORNECIDA PELO BERÇÁRIO) DIARIAMENTE:
 01 Agenda escolar do berçário, que funcionará como elo de comunicação diária entre escola
e família (disponível no Colégio);
 01 Pacote de algodão;
 01 Pomada para prevenção de assaduras (indicada pelo pediatra);
 01 Toalha de banho (trazer às segundas-feiras sendo devolvida às sextas-feiras);
 -- Trocas de roupa (diariamente na mochila);
 -- Fraldas descartáveis suficientes para o dia (repor diariamente).
MATERIAL INDIVIDUAL














01 Caixa de lenços de papel (repor quando necessário);
02 Mamadeiras (suco – leite);
01 Copo com canudo ou com bico (água);
01 Par de meias antiderrapantes (para usar na Sala de Estimulação);
01 Pente ou Escova de Cabelo (indicado para a faixa etária);
01 Condicionador (infantil);
01 Shampoo (infantil);
02 Sabonetes líquidos neutros (infantil);
01 Escova de dentes;
01 Creme dental (indicado para a faixa etária);
01 Camiseta (Tamanho: G infantil) para atividade de Artes;
01 Revistas velhas (para recorte);
01 Jogo de brinquedo de areia;

MATERIAL DE ARTE
(Poderá ser adquirido pelos responsáveis ou adquirido por meio de vale em papelarias
especializadas. Optando pela aquisição por meio de “vale”, este documento deverá ser entregue
na escola e esta se incumbirá de retirar o material):
 100 Folhas de sulfite (branca – A3);
 05 Folhas de cartolinas (branca);


















02 Folhas de papel celofane (transparente);
01 Folha de papel color-set de cada cor: Vermelho, verde, azul e amarelo;
01 Folha de papel crepom de cada cor: Vermelho, verde, azul e amarelo;
01 Folha de papel camurça de cada cor: Vermelho, verde, azul e amarelo;
01 Folha de papel laminado de cada cor: Dourado, prateado e azul;
01 Tubo de cola branca (500 ml);
01 Pincel (nº 20);
01 Pincel Batedores (nº 6);
01 Esponja macia;
01 Rolinho de pintor (espuma, 5 cm e com cabo);
02 Lixas (médias);
01 Caixa de giz de cera (24 cores – Jumbo);
04 Caixas de massa de modelar;
02 Potes de guache atóxico lavável (250 ml) de qualquer cor;
01 Potinho de anilina de cada cor: Vermelho, verde, azul e amarelo;
02 Mídias de DVD-R;

OBSERVAÇÕES:
 Todo o material deverá ser identificado com o nome completo e nível do bebê;
 O MATERIAL INDIVIDUAL deverá ser reposto sempre quando necessário.

