LISTA DE MATERIAIS / 2021
EDUCAÇÃO INFANTIL - BERÇÁRIO
MATERIAL ESCOLAR:
✓ Todo material escolar a ser utilizado, coletivamente, pelos alunos da Educação Infantil, será
adquirido pelo Colégio. O valor correspondente a cada aluno será repassado no DOC em duas
parcelas nos meses de abril e maio/2021.

MATERIAL PARA FICAR NA SALA DE AULA:
✓
✓
✓
✓

✓

01
01
01
03
01

toalha de mão com identificação e com alça para pendurar;
toalha de banho com identificação;
edredom para berço com identificação;
caixas de lenços de papel grande;
Livro de Literatura Infantil adequado para Bebês;

MATERIAL QUE DEVERÁ VIR DIARIAMENTE NA MOCHILA:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

03 mamadeiras (água, suco e leite);
Leite para as mamadeiras (de acordo com o consumo diário de cada Bebê);
04 babadores (serão usados conforme a necessidade);
01 fralda de pano para apoio de higiene;
02 ou 03 mudas de roupa para reposição;
Agenda escolar (esta será entregue aos alunos no 1º dia de aula);

MATERIAL PARA O FRALDÁRIO:
✓ 01 pacote de fraldas;
✓ 01 pote de lenços umedecidos;
✓ 01 pomada para assaduras;
✓

OBSERVAÇÕES:
✓ Todos os pertences da criança (guardanapos, lancheira ou mochila, garrafa térmica, peças de
roupa...) deverão estar bem identificados com o nome bordado ou com caneta de tecido;
✓ Uso obrigatório do uniforme completo. Para facilitar o encaminhamento das peças ao seu dono, é
muito importante que todas venham identificadas com o nome completo e a turma da criança;
✓ O material para ficar na sala de aula deverá ser entregue para a professora, no dia da entrevista,
com identificação;
✓ Sugerimos o uso diário de uma mochila e uma lancheira.
✓ A entrevista com Pais, realizada pelas professoras da Educação Infantil, ocorrerá nos dias 10, 11 e
12 de fevereiro. O horário, bem como o nome da professora e turma serão comunicados a partir do
dia 29 de janeiro de 2021, através de e-mail.

