Lista de Material Escolar – Berçário I / 2018
Material Anual
 3 mamadeiras – identificadas
 1 chupeta com protetor para permanecer na escola
(para quem utiliza)
 1 livro de história infantil / capa dura e folhas
acartonadas
 2 livros tipo banho
 6 plásticos (tamanho A4) grosso e sem furo
 1 peça de fita mimosa cetim degradê ou lisa
…………………………………………………………………………..
 Babadores:
Turno da tarde: 7 babadores – identificados
(c/proteção de plástico atrás)
contraturno (manhã): 10 babadores – identificados
(c/proteção de plástico atrás)
…………………………………………………………………………….
 1 embalagem de TNT – identificada contendo:
 1 edredom para berço – identificado
 1 jogo de lençol p/ berço com elástico e fronha –
identificado

Material de fraldário














1 caixa organizadora de plástico com tampa
Dim.417x297x128 – Vol. 13,5 Litros
(Sugerimos Sanremo ou Ordene) – identificada
Pomada para evitar assaduras
1 termômetro – identificado
1 embalagem de algodão
1 escova para cabelo – identificada
1 escova dental / tipo dedal com protetor
1 pacote de fraldas extra
1 trocador plástico – identificado
1 embalagem de sabonete líquido de acordo com o
que o bebê está habituado
1 toalha de rosto / tipo adulto – identificada
5 toalhas pequenas/tipo lavabo – identificadas
5 Sacolas plásticas ou de tecido para o retorno da
roupa suja (serão enviadas semanalmente)

Material Mensal

segunda-feira. Ao longo da semana retornará a roupa
suja. No dia de sexta-feira, lençóis e fronhas serão
enviados para higienização.
Material Diário
Na sacola do bebê deve constar diariamente:
 Agenda da Ed. Vicentina (que será entregue na primeira
semana do ano letivo)
 1 fralda de pano para apoio de higiene
 2 mudas de roupa para trocas durante o dia
 Fraldas descartáveis suficientes para o dia
 1 boné ou chapéu para o sol
 1 filtro solar, para quem utiliza
 Antitérmico - conforme receita pediátrica
Obs: 1 - A Receita médica do antitérmico, deverá ser colada
na agenda e renovada bimestralmente.
Obs: 2 - Durante o ano letivo as educadoras solicitarão
materiais que necessitem reposição.

Jogos Pedagógicos












1 brinquedo sonoro ou musical
1 embalagem com bichinhos plásticos e macios
1 chocalho
1 dos brinquedos de encaixe abaixo:
 Pirâmide de argolas coloridas – Fisher Price
 Torre de potinhos de empilhar – Fisher Price
 Casa das chaves / Coleção Pim pam pum – Estrela
Lembretes importantes
INÍCIO DAS AULAS
Ed. Infantil, Ens.Fund. I e II e Ens. Médio - 15/02/2018
MATERIAL ESCOLAR
O material escolar será recebido após o agendamento
da professora com a família.
UNIFORME

A partir de um ano de idade, o uniforme escolar
completo é de uso obrigatório.



FEIRA DO LIVRO DIDÁTICO
Data: 19 e 20 de fevereiro de 2018 (segunda e terça)
Horário: 8h às 18h

Leite para as mamadeiras (de acordo com o consumo
diário de cada bebê)

Material semanal


Obs: Lençóis, fronhas, 5 sacolas para roupa suja, 5
toalhas, 7 babeiros para o meio turno e 10 babeiros
para o turno integral serão entregues pela família na
Rua: Felipe de Oliveira, 448 – Fone: (51) 3316-1000
Porto Alegre/RS – www.colegiosantacecilia.com.br

Observações:
 Todos os comunicados serão enviados pela agenda e rubricados diariamente pelos responsáveis.
 Será solicitado traje típico nos festejos Junino e Farroupilha.
 Os pais deverão apresentar à educadora da turma, as pessoas responsáveis pela RETIRADA do aluno (a) da
escola. Na agenda deverá constar: nome, sobrenome, grau de parentesco e telefone das pessoas citadas
acima.
 Roupas em geral e outros objetos pessoais devem estar identificados com nome e a primeira letra do
sobrenome.
 Os aniversários serão agendados previamente com a berçarista.
 O Colégio não se responsabiliza por jóias ou adereços, perdidos nas dependências.
 Os responsáveis pelos alunos devem observar rigorosamente, os horários de entrada e saída.
 Toalhas, fronhas e lençóis serão trocados semanalmente.
 Solicitamos manter atualizados os telefones e dosagens dos medicamentos na agenda.
 Informações referentes às datas de reuniões de abertura do ano letivo e outros dados sobre o
funcionamento escolar encontram-se no caderno do aluno recebido no ato da matrícula.

Rua: Felipe de Oliveira, 448 – Fone: (51) 3316-1000
Porto Alegre/RS – www.colegiosantacecilia.com.br

