LISTA DE MATERIAL 2019
Unidade Perdizes

BERÇÁRIO
MATERIAL DE USO PESSOAL (deve vir diariamente na mochila)






Trocas de roupas: 4 conjuntos (2 de inverno e 2 de verão), 2 pares de meias e 1 par de meias
antiderrapantes.
2 Fraldinhas de boca.
1 Chupeta com protetor (caso utilize).
Agenda do Colégio Batista Baby (uso obrigatório).
1 saco com forro de plástico para roupa suja.

MATERIAL DE USO PESSOAL (deve permanecer na escola)















2 Caixas de lenços de papel com 100 unidades.
Estojo contendo: 1 escova de dente ou dedal com protetor e 1 creme dental (caso utilize).
1 Babador de Silicone ou de plástico (Preferencialmente o Flexível de Silicone com reservatório).
1 Sabonete líquido (cabeça aos pés).
1 Toalha de banho com nome bordado.
1 Escova de cabelo ou pente.
1 Pacote de fraldas para a semana (em média 35 unidades).
4 Pacotes de lenços umedecidos.
1 Pomada para assaduras.
1 Mamadeira ou copo com bico de transição para leite.
1 Mamadeira ou copo com bico de transição para água (bebê a partir de 8 meses: copo de transição com
bico emborrachado).
1 kit de talheres e potinho para frutas.
1 Lata de leite / fórmula infantil - será armazenada no lactário da escola e deve ser identificada com o
nome da criança (*lembramos que a lata depois de aberta tem validade de 30 dias).
1 Saquinho de tecido à venda no Setor de Uniformes do CBB.

Obs.: a escola informará com antecedência quando for necessária a reposição dos itens acima.

MATERIAL PEDAGÓGICO (para uso individual do aluno)











1 caixa plástica organizadora transparente, tamanho: comprimento 28 a 30cm, largura 16 a 18 cm,
altura 10 cm.
1 foto da criança sozinha (atualizada) - 10x15 cm.
1 fotos da criança com a família.
Tinta guache cores primárias (1 vermelho, 1 amarelo e 1 azul) 250ml.
2 Potes de areia cinética colorida.
1 Caixa de cola colorida (Plasticor).
1 Macacão ou camiseta grande para atividade de pintura.
2 Potes de geleca (colorido).
1 Pasta polionda A3 com alça.
1 Revista (GLOBO RURAL, CLAÚDIA, National Geographic).

LUDICIDADE




1 Instrumento Musical para brincar (pandeiro, violinha, chocalho).
1 Fantoche (de animais ou família).
1 Mordedor.

1 LIVRO PARADIDÁTICO – Escolher em tecido, feltro ou plástico.

Importante: todos os objetos deverão estar identificados com nome da criança.

