Infantilzinho
Enxoval de Creche de uso individual (material NÃO pode ser incluso na taxa opcional)
Itens

Quantidade para até 6
horas de permanência

Escova de cabelo ou pente
Um kit com escova de dente com
caixa plástica

01(trazer diariamente)
01(apenas para quem
almoça na escola – trazer
diariamente na mochila)
01
01
01
02
04
00
02
01
Enviar diariamente na
mochila a quantidade para o
dia
Enviar diariamente na
mochila
01 (repor quando
necessário)

Mamadeira
Mamadeira para água
Copo com bico dosador
Chupeta (CASO UTILIZE)
Uniforme
Uniforme sistema integral
Toalhas de banho – cor branca
Agenda
Fraldas descartáveis

Pomada para assadura
Um kit com xampu, sabonete e
lavanda, identificado com o
nome.

Quantidade para + de 7 horas de
permanência
01(trazer diariamente)
01(apenas para quem almoça na
escola – trazer diariamente na
mochila)
01
01
01
02
04
04
04
01
Enviar diariamente na mochila a
quantidade para o dia
Enviar diariamente na mochila
02 (repor quando necessário)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:














O Plano de Utilização dos Materiais encontra-se à disposição no site ou na secretaria.
Estas quantidades são para todo o ano. E caso estes materiais sejam pedidos por
semestre, reduzir as quantidades.
Para uma maior segurança da criança aconselhamos atenção às marcas dos produtos.
O uniforme, agenda, copos, toalhas, livros, entre outros materiais, também estarão
disponíveis para venda na Lojinha da Tia Léa.
O material deve ser devidamente marcado com o nome da criança.
Caso a criança tenha alergia à fralda descartável, os pais devem acrescentar ao material
pessoal 15 fraldas de tecido (para meio expediente) ou 25 (para tempo integral),
identificadas.
Dispomos na Lojinha da Tia Léa de uniformes opcionais para crianças do Berçário.
Por medida de segurança, sandálias estilo Crocs não são permitidas.
A mochila para transportar diariamente o material da criança deve ser identificada.
A Casa da Tia Léa (Unidade 1) oferece serviço de lavanderia para o Berçário. Nesse caso,
todas as roupas solicitadas na lista de material serão lavadas na lavanderia da escola e
deverão ser entregues em janeiro, antes do início das atividades, conforme calendário
previsto.
Por uma medida de segurança, os brinquedos e jogos pedagógicos devem conter o selo do
Inmetro. Ressaltamos especial atenção ao tamanho das peças.

A ENTREGA DE MATERIAL NA DATA PREVISTA É INDISPENSÁVEL PARA O INÍCIO DAS
ATIVIDADES DA CRIANÇA NA CASA DA TIA LÉA.
Cpu: Rec / 2018/R.S./CP

