Berçário – B2
2022

O que deve conter na caixa organizadora (fornecida pelo berçário) diariamente:
•
•
•
•
•
•

01 Pacote de algodão;
01 caixa de cotonete;
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 e 01 par de meias (diariamente na mochila);
-- Fraldas descartáveis suficientes para o dia (repor diariamente).

Material individual:
• 02 Caixas de lenço de papel (repor quando necessário);
• 01 Mamadeira para o leite;
• 02 Copos de transição: um para água outro para suco;
• 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 Arte;
• 02 revistas “velha”;
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);
01 Tubo de cola branca (500 ml);
01 Pincel (nº 20);
01 Pincel Batedores (nº 6);
01 Esponja macia (para atividade de Arte);
01 Rolinho de pintor (espuma, 5 cm e com cabo);
01 Caixa de giz de cera (12 cores – Jumbo);
01 Kit de guache pequeno com 6 cores;
04 Potinhos de anilina nas cores: laranja, verde claro, rosa e roxo;
01 caixa de massinha para modelar.

Observações:
• Meios de Comunicações: Aplicativo (agenda virtual) e WhatsApp.
• Todo o material deverá ser identificado com o nome completo e nível do bebê;
• O MATERIAL INDIVIDUAL deverá ser reposto sempre quando necessário.

