BERÇÁRIO II
Preparamos uma lista com os itens essenciais, de uso individual, que deverão ficar na escola durante
o ano. Todo material de uso coletivo será fornecido pela Kinderville.
Todo o material deverá ser entregue identificado com o nome e sobrenome da criança com etiquetas
adesivas (objetos) e caneta indelével (roupas e calçados) em cada um dos itens.
Quando necessária a reposição de algum item o responsável será comunicado pela agenda digital da
criança.

Lista A - Itens que deverão ser entregues pelo responsável no início das aulas e ficarão durante todo o
ano na escola.




















1 caixa plástica para acomodação dos objetos pessoais da criança, nas medidas aproximadas:
25 cm (largura) x 25 cm (altura) x 50 cm (comprimento);
1 squezee para água;
2 bicos/chupeta (se fizer uso);
1 escova de dentes, com tampa de proteção;
1 creme dental sem flúor;
1 pente de cabelo;
1 sabonete líquido da cabeça aos pés;
1 hidratante corporal (se fizer uso);
1 protetor solar;
1 termômetro;
1 pacote de lenço umedecido grande;
1 caixa de cotonetes (adequado ao uso infantil);
1 pomada para assaduras;
1 pacote de fraldas descartáveis;
1 repelente de insetos;
50 sacos plásticos (pequenos) e/ou um saco de tecido com parte interna impermeável, para
roupa suja;
1 camiseta branca do pai ou da mãe usada, para uso nas aulas de artes;
2 livros de história (com pouco texto, capa dura). Preferencialmente de animais;
1 brinquedo de encaixe (bolas, pirâmides, outros).
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Para crianças do período integral





1 lençol de elástico para colchão tamanho de berço (deverá ser enviado toda segunda-feira e
será devolvido às sextas-feiras);
1 lençol de cobrir (sem elástico) para colchão tamanho de berço (deverá ser enviado toda
segunda-feira e será devolvido às sextas-feiras);
2 toalhas de banho (deverão ser enviadas toda segunda-feira e serão devolvidas às sextasfeiras);
1 manta pequena para época de inverno (só trazer quando solicitado).

Lista B – Itens que deverão ser enviados diariamente na mochila:



5 trocas de roupa de acordo com o clima (sempre incluir um agasalho e uma calça comprida);
1 sapatinho e 2 pares de meia.

Medicação para febre ou de uso contínuo (somente quando necessário e sempre acompanhada de
receita médica em que conste o nome e sobrenome da criança data, período e dosagem de uso, bem
como telefones de contato do profissional constante da receita) deverão ser entregues à professora
e /ou colaborador responsável pelo acolhimento da criança na entrada da escola, FAVOR NÃO
ENVIAR NA MOCHILA.
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