CLASSE-BEBÊ
MULTI-IDADE

COLÉGIO JOÃO XXIII
LISTA DE MATERIAIS 2019

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL QUE PERMANECERÃO NA SALA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

roupa de cama (lençóis, travesseiro e fronha) com nome*
01 cobertor com nome*
01 copo para crianças com tampa e dosador (tipo Kuka)*
01 pacote de lenços umedecidos de 100 unidades
01 pacote de fraldas descartáveis
01 tubo de pomada para assaduras 150g
01 bico e porta bico com nome
01 antitérmico (com prescrição médica obrigatória)
06 caixas de lenços de papel de 50 unidades
01 toalha de banho c/ nome
01 camisetão para pintura
01 escova ou pente para cabelo* (caso bebê utilize)
01 mamadeira com nome (caso o bebê utilize)
01 babeiro de plástico (caso bebê utilize)
01 organizador plástico - tamanho: 4,3mm3 ou 6mm3
saco permanente próprio para roupa suja

MATERIAIS QUE DEVERÃO VIR DIARIAMENTE NA MOCHILA
•
•
•
•
•

01 muda de roupa completa
01 tubo de pomada para assadura
03 fraldas descartáveis
lenços umedecidos
agenda da Escola – será entregue na 1ª semana de aula e o valor será repassado no DOC
de 05/03/2018

OUTROS
•

01 foto 10x15 (na horizontal)

Em caso de falta ou necessidade de reposição dos materiais, a professora fará a comunicação às famílias.
Também serão enviados para casa os materiais que necessitam de higienização frequente.
Os materiais didáticos e de recreação, bem como o "Arquivo Biográfico" (instrumento de documentação e
avaliação), necessários à realização da prática educativa, serão adquiridos pela Escola tendo em vista os critérios
pedagógicos relativos à etapa e aos níveis de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. O valor relativo à
compra desses materiais será repassado às famílias mensalmente, através de taxa no DOC.

⇒

* Estudantes que frequentaram a CBB em 2018 poderão reaproveitar esses materiais.
Opção de compra, Loja Top Sul João XXIII. Telefone (51) 3231 8872

