LISTA DE MATERIAL – 2016 - BERÇÁRIO – MEIO PERÍODO
Todas as peças de roupa (babador, cobertor, sapatos, chupetas) deverão estar obrigatoriamente com nome ou
pelo menos com as iniciais nas etiquetas (sugestão: marcar os pertences do (a) aluno (a) com caneta de
retroprojetor).
Diariamente:
• 01 toalha de banho;
• 01 Sabonete líquido (para permanecer na bolsa);
• 02 babadores;
• 02 fraldas de pano ou toalhinha de boca;
• 02 trocas de roupa para o clima do dia;
• 02 trocas de roupa para o clima contrário;
• 02 pares de meia;
• 01 sandália ou tênis
• 01 termômetro (para permanecer na bolsa)
Para permanência na escola:
• Leite;
• 02 mamadeiras (01 para suco e 01 para leite); (toda sexta – feira serão enviados para higienização)
• 01 copo para água;
• 01 pacote de fraldas grande;
• 01 pote de lenços umedecidos (se a criança usar);
• 01 pomada para assadura;
• 01 chupeta se necessário (com caixinha protetora - para permanecer no colégio);
• 01 kit escovação de dentes: 2 pacotes de gase – até o 1º dente / a partir do 1º dente: uma dedeira / e para a
dentição quase completa: escova, creme dental sem flúor;
• 02 litros de álcool 70% (Pode ser encontrado na Casa Cirúrgica Nascente LTDA – Rua Gabriel Machado, 190 –
Centro);
• 05 caixas de lenço de papel;
• 01 organizador de plástico médio (403x284x228mm - vol: 18,7 L) para mamadeiras - Plasutil;
• 01 organizador de plástico pequeno para higiene (293x181x228mm – vol: 7,8 L) - Plasutil;
• 01 rolo de saco plástico com 100 unidades de 10 litros para roupas sujas;
Obs.: Na medida em que os itens discriminados acima forem acabando, informaremos via agenda para reposição
dos mesmos.
Material para Berçário
• 01 livro infantil de acordo com a faixa etária (de tecido ou para banho);
• 01 brinquedo de acordo com a faixa etária.
Mensalidade:
- Integral (Horário – 7h30 às 18h)
Incluso dois lanches (papinha de frutas ou fruta), almoço, jantar, suco e banho.
- Semi integral (Período - 06 horas)
Incluso 01 lanche (papinha de frutas ou fruta), banho e 01 refeição.
- Meio período (Período: 04 horas)
Além do leite, é necessário o envio de lanche (frutas/sucos/papinha).
Observação: O trabalho realizado nos meses de janeiro e julho com as crianças que frequentarem o berçário tem um custo
extra, favor entrar em contato com o atendimento do Colégio.

