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Neves. Educação com Amor e Resultados

BERÇÁRIO
RELAÇÃO DE MATERIAL - ANO 2020

MATERIAL DE HIGIENE
* 01 Depósito organizador
* 01 Sabonete líquido
* 01 Escova de dente com proteção de cerdas ou
limpador de gengivas
* 01 Creme dental (caso a criança u lize escova de
dente)
* 01 Caixa de lenço de papel
* 01 Pacote de algodão
* 01 Shampoo
* Escova ou pente para cabelo

* 01 Condicionador
* 01 Colônia
* 01 Lenço umedecido (caso a criança u lize)
* 01 Pomada para assadura (caso a criança u lize)
* 01 Brinquedo adequado à faixa etária
* 01 livro de plás co ou pano
* 01 Banheira

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL

MATERIAL DE USO DE PESSOAL
* Mamadeira ou copo para leite
* Mamadeira ou copo com bico rígido para suco
* Mamadeira ou copo com bico para água
* Depósito organizador
* Toalha de mão
* Escova para lavar mamadeira
* Chupeta com protetor

* 01 Tela para pintura (tamanho 30 x 20)
* 03 folhas de scrapbook (não vegetal)
* 01 Cd ou dvd educa vo infan l (músicas ou
histórias infan s)

TRAZER DIARIAMENTE NA BOLSA DA CRIANÇA
* Babadores
* Fraldinhas de boca
* Fraldas descartáveis
* Conjunto de roupa
* Calcinhas ou cuecas
* Mordedor
* Par de sandálias
IMPORTANTE:
* 1º Encontro de Pais e Educadores - 08 de fevereiro de 2020.
* No início de cada semana deverá ser enviado à escola:
- 01 Toalha para banho
- 01 Jogo de lençol para berço (berço americano)
(Esse material material deve ser iden ﬁcado e reposto de acordo com a necessidade.)

* Todo material deverá ser iden ﬁcado com o nome da criança.

