Lista de Material Escolar – Berçário II / 2018
Materiais Diversos
 Um pacote de balão com 12 unidades nº 9 / (sugerimos São
Roque) branco ou amarelo
 6 plásticos (tamanho A4) grosso e sem furo
 1 pacote de papel Color set A4 – 150g/m²
 1 folha de EVA
 1 peça de fita mimosa cetim degradê ou lisa
 1 livro tipo banho ou cartonado
 1 livro da coleção “Toque e Descubra” (Ed. Publifolhinha)
Material Individual
 1 mordedor para bebês
 3 mamadeiras – identificadas
 1 chupeta com protetor, para ficar na escola (para quem utiliza)
 Babadores: Turno da tarde: 6 babeiros – identificados
(Com proteção de plástico atrás)
Turno integral: 10 babeiros – identificados (com 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 –
identificada Dim.417x297x128 – Vol. 13,5 Litros (Tipo
Sanremo ou Ordene)






Pomada para evitar assaduras
1 pacote de fraldas reserva (para emergências)
Fraldas descartáveis
1 trocador plástico identificado

Material Diário
Na sacola do bebê deve constar diariamente:
 Agenda da Ed. Vicentina (será entregue na primeira semana do
ano letivo)
 1 fralda de pano para apoio de higiene
 Fraldas descartáveis suficientes para o dia
 2 mudas de roupa para trocas durante o dia
Colocar em uma nécessaire: Antitérmico conforme receita pediátrica,
1 termômetro, escova dental, pente ou escova de cabelo.
Material de Apoio








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

Material semanal
Obs: Lençóis, fronha, 5 sacolas para roupa suja, 5 babeiros
para alunos do turno da tarde ou 10 babeiros para alunos do
turno integral e 5 toalhas tipo lavabo, os mesmos serão
entregues pela família na segunda-feira. Ao longo da semana
ou na sexta feira retornarão para higiene.
Jogos Pedagógicos

1 embalagem de bichinhos coloridos e macios

1 brinquedo sonoro ou musical

1 dos jogos de encaixe abaixo:
Casa das Chaves / Coleção Pim pam pum – Estrela
Caixa encaixa / Coleção Pim pam pum – Estrela
Star Plic / Coleção Pim pam pum – Estrela
Cubo com formas geométricas – Fisher Price
Balde Primeiros Blocos – Fisher Price
Trem dos animais – Fisher Price
Encaixar e empilhar – Fisher Price
Tartarugas com formas geométricas
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
No berçário II o uniforme escolar completo é de uso
obrigatório desde o 1º dia de aula.
FEIRA DO LIVRO DIDÁTICO
Data: 19 e 20 de fevereiro de 2018 (segunda e terça)
Horário: 8h às 18h

1 embalagem com sabonete líquido, de acordo com a que o bebê utiliza - identificada
1 toalha de rosto / tipo adulto – identificada
5 toalhas pequenas /tipo lavabo – identificadas
5 Sacos plásticos ou de tecido, para o retorno da roupa suja enviados semanalmente
1 boné ou chapéu para usar no sol
1 filtro solar, para quem utiliza
1 pacote de algodão

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

Observações:
 RETIRADA DO ALUNO (A): 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.
 COMUNICAÇÃO: Todos os comunicados serão enviados pela agenda e rubricados diariamente pelos
responsáveis.
 UNIFORMES: O uso do uniforme completo é obrigatório, desde o primeiro dia de aula, conforme as
regras de convivência do colégio no turno integral e meio turno. O mesmo deverá estar identificado.
 FANTASIAS: Ao longo do ano será solicitado uma fantasia e trajes típicos para os festejos Juninos e
Farroupilha.
 MATERIAIS: Durante o ano pediremos a reposição de materiais e algumas sucatas tipo: garrafas pet, caixa
de ovo vazia, etc.
 Agenda: Todos os comunicados serão enviados pela agenda e rubricados diariamente pelos
responsáveis.
 Aniversários serão agendados, com a professora, previamente com uma semana de antecedência.

Objetos perdidos: O Colégio não se responsabiliza por joias, adereços, brinquedos, etc., perdidos nas
dependências da escola.

Higienização de roupas: Toalhas, fronhas e lençóis serão enviados para higienização no dia de sexta e
deverão retornar na segunda.

Medicamentos: A berçarista só poderá ministrar os medicamentos com receita médica, especifica
para aquela patologia e data.

Informações internas: Informações referentes às datas de reuniões e outros dados sobre o
funcionamento escolar encontram-se no caderno do aluno recebido no ato da matrícula.
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