LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAL BERÇÁRIO I e II - 2019

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Babadores (com nome)
Brinquedo adequado a faixa etária da criança
Brinquedo de borracha
Bloco Criativo em 8 cores – Gr120g/m2 (formato 325x235) 32 folhas
Caixa Plástica grande para organização dos pertences do aluno(a) (19 a 30 litros )
Caixa Plástica (6000 ml) para guardar fraldas, lenço umedecido e pomada.
Chocalho
Chupeta para ficar no colégio, com prendedor
Cobertor de berço ou colcha (com nome)
Copo (1 para água e 1 para suco)
Escova de cabelos infantil
Escova, creme dental e estojo plástico para higiene (exceto para berçário I.)
Fantoche e dedoche
Hastes flexíveis (Cotonetes)
Lã azul
Lenços de Papel
Livro de pano para bebês
Mamadeira
Pacote de algodão
Pacote de saco plástico para freezer de 3 l
Pacote de saco plástico para freezer de 5 l
Pincel nº 18 ( exceto para berçárioI).
Pacotes de lenços umedecidos
Pomadas para assaduras
Pacote de algodão
Roupa de cama, Jogo de lençol fronha , travesseiro e coberta.
Sabonete Infantil Líquido
Toalha de banho (com nome)
Trocas de roupas para frio e calor
Foto da criança sozinha (10x15) atualizada
Foto da criança com a família (10x15) atualizada
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Reunião Pedagógica dia 28/01/2019 às 16h na sala de Eventos, após a reunião
ocorrerá à entrega dos materiais.

O Colégio Madalena Sofia tem um compromisso com a educação pautada
nos valores humanos, notadamente à autonomia e à defesa da vida.
A partir deste ano voltamos a viver de forma integrada com as Religiosas
do Sagrado Coração de Jesus, que se encontram presentes em 40 países. A
Fundadora é Santa Madalena Sofia, que a partir do seu testemunho nos indicou
o caminho de como a Educação pode contribuir para a transcendência humana.
Como forma de evidenciar esta integração com os Colégios existentes nos
diversos países, a partir de 2019 começará a experiência dos primeiros
intercâmbios com nossos educandos do Ensino Médio.

