Lista de material do berçário – 2020
Professora Eliana
Uso pessoal do bebê (trazer devidamente identificados)
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Babeiro (para uso diário) ficar na bolsa ir e voltar.
Bloqueador solar para bebê de acordo com a idade e com a liberação do pediatra
(ficar na bolsa do bebê)
Caixa de lenço de papel com 100 unidades ou papel higiênico (neve).
Chupeta (caso o bebê use) para ficar na escola e (ir e voltar na bolsa do bebê).
Copinho de água com bico dosador de líquido (1 para bolsa e outro para ficar na
escola).
Creme dental sem flúor.
Escova de dente com protetor.
Escova ou pente de cabelo (o que a criança usa).
Fralda descartável.
Lençol, fronha, cobertor e travesseiro (grande).
Lenços umedecidos.
Livro de história conforme a idade (uso coletivo / banho ou lavável)
Mamadeira (para leite e suco) para ficar na escola.
Pacotinho de elásticos para cabelo (meninas)
Pomada hirudoid.
Pomada para assadura.
Sabonete líquido.
Tapeware transparente com tampa (maior que caixa de sapato de adulto).
Termômetro.
Toalha de banho.
Uso coletivo do bebê a partir dos 09 meses de idade (para ficar na escola)
Bola grande colorida.
Boneca para menina / carrinho para menino (para uso coletivo).
Brinquedo sonoro (sem pilha) – pandeiro, tambor, flauta...
Caixa de pintura a dedo 30ml (c/6 cores) acrilex
Caneta marcadora permanente.
Fantoche para bebês
Metros de papel contact.
Pasta de papelão sem elástico a4.
Rolo de fita kraft larga.
Vidro de cola de 110 gramas (lavável) tenaz.
Importante:
* todo material deve ser nos dias 03,04 e 05 de fevereiro antes do início das
aulas.
* as toalhas e roupas de cama serão enviadas para casa toda sexta-feira
para troca, as mesmas deverão retornar na segunda-feira e devem ser
identificadas.
* os materiais de higiene serão solicitados pela professora via agenda
sempre que for necessária sua reposição.
*todo material pessoal do bebê deve vir devidamente identificado.

