COLÉGIO VICENTINO SANTA CECÍLIA
Berçário ao Ensino Médio
#somosOSantaCecilia

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – BERÇÁRIO / 2021
MATERIAL ANUAL








diário de cada bebê)

2 mamadeiras – identificadas
1 chupeta com protetor para permanecer na escola (para
quem utiliza)
2 livros de história infantil / capa dura e folhas acartonadas
1 pacote de papel colorido –120g/m² ou 150 g/m²
(sugerimos Credeal ou Canson)
10 plásticos (tamanho A4) grosso e sem furo
1 peça de fita mimosa (cores primárias)
1 pasta simples plástica A4 / identificada

…………………………………………………………………………..
BABADORES:
Turno da tarde: 5 babadores – identificados
Com proteção de plástico atrás
Turno Integral: 5 babadores – identificados
…………………………………………………………………………….
 1 embalagem de TNT ou tecido com zíper –
identificada contendo:
 1 edredom para berço – identificado
 1 jogo de lençol p/ berço com elástico e fronha –
identificado
 1 protetor lateral de tecido para berço.
MATERIAL PESSOAL PARA PERMANECER NA ESCOLA
 1 caixa organizadora de plástico com tampa
identificada - Dim.417x297x128 – Vol. 13,5 litros
 (Sugerimos Sanremo ou Ordene)
 Pomada para evitar assaduras
 1 embalagem grande de lenços umedecidos
 1 embalagem de lenços de papel descartável
 1 termômetro – identificado
 1 embalagem de algodão
 1 escova para cabelo – identificada
 1 escova dental com cabo ou tipo dedal
com estojo protetor
 1 pacote de fraldas extra
 1 trocador plástico – identificado
 1 caixa de lenços de papel grande
 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 (que serão enviadas semanalmente)
MATERIAL MENSAL
 Leite para as mamadeiras (de acordo com o consumo

MATERIAL SEMANAL
 Obs: Lençóis, fronha, 5 toalhas, 5 sacolas para
roupa suja, 5 babeiros(meio turno) ou 10 babeiros (turno
integral), que serão entregues pela família na segundafeira. Ao longo da semana retornará a roupa suja. No dia de
sexta-feira, lençóis e fronha para higienização.
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
 2 mudas de roupas completas e dois pares de meias
 fraldas descartáveis, suficientes para o dia
 1 boné ou chapéu para o sol
 1 necessaire contendo:
 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 brinquedo de encaixe

TODOS OS MATERIAIS
DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS.
UNIFORME

A PARTIR DE UM ANO DE IDADE, O
UNIFORME ESCOLAR COMPLETO É
DE USO OBRIGATÓRIO.

A ENTREGA DO MATERIAL
ESCOLAR SERÁ NOS DIAS 18 E 19/02
(Somente no horário das 13h30 às 17h)
PARA A PROFESSORA DA TURMA EM
SUAS RESPECTIVAS SALAS.
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22/02 – INÍCIO DAS AULAS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL,
ENSINO FUNDAMENTAL I e II
E ENSINO MÉDIO.

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.
 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.
 IDENTIFICAÇÕES: Roupas em geral e outros objetos pessoais devem estar identificados com
nome e a primeira letra do sobrenome.
 OBJETOS PERDIDOS: O colégio não se responsabiliza por objetos pessoais, uniformes, joias ou
adereços, perdidos nas dependências.
 HORÁRIOS: Os responsáveis pelos alunos devem observar rigorosamente, os horários de
entrada e saída.
 INFORMAÇÕES PESSOAIS: Solicitamos manter atualizados os telefones e dosagens dos
medicamentos na agenda.
 ANIVERSÁRIO: A família que desejar festejar o aniversário no colégio deverá agendar com a
professora. O aniversário é festejado na sala de aula, somente com os colegas e professora,
substituindo o horário do lanche. A família deverá solicitar as sugestões de objetos, alimentos e
bebidas a serem enviados nesta data. Os familiares enviam o que for utilizado e a professora
organiza a mesa.
Obs. A fim de não alterar a rotina escolar, somente agendamos um aniversário por semana.
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