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Berçário II
Material
(01) Agenda Escolar do Colégio Biângulo
(01) Bloco de desenho A3
(01) Bloco Criativo A3
(01) Bola de borracha colorida
(01) Brinquedo (adequado para a idade - uso coletivo)
(01) Brinquedo de alinhavo
(01) Brinquedo de encaixe (peças grandes emborrachadas)
(01) Brinquedo musical da bandinha (papelarias indicadas)
(01) Caderno Portfólio (encontra-se disponível nas papelarias 
conveniadas)

(01) Caixa organizadora tamanho padrão (papelarias indicadas)
(04) Caixas de lenço de papel
(01) Camiseta usada - Tamanho adulto (para pintura)
(01) Cola gel 63g
(01) Fantoche
(01) Livro Infantil de tecido ou plástico
(02) Pacotes de folhas coloridas A3
(04) Pacotes de lenço umedecido
(01) Pasta Catálogo A3 com 30 plásticos
(01) Pote de tinta guache - 250 ml
(01) Rolinho de espuma para pintura *
(01) Tambor de brinquedo ou mini piano
(01) Tela grande para pintura *

Materiais de higiene pessoal para serem colocados na caixa organizadora 
(caso a criança faça o uso)
(01) Colônia
(01) Condicionador
(01) Creme hidratante 
(01) Escova ou pente para cabelo
(01) Pomada preventiva para assadura
(01) Repelente
(01) Sabonete
(01) Shampoo

Materiais que devem ser mantidos na mochila diariamente
(01) Agasalho da escola
Babadores impermeáveis
Cobertor, manta e travesseiro (caso a criança faça o uso)
(02) Conjuntos de uniforme
(01) Dedeira ou escova de dente
Fraldas de acordo com a necessidade
Sacolas plásticas ou saquinhos para roupas sujas

Observação
Entregar na recepção do berçário os materiais individuais e a caixa organizadora com os pertences de higiene de cada criança (que 
deverá ser reposto quando necessário).
Entregar na secretaria da escola preferencialmente de 18 a 22/01 ou entregar o material de forma parcial de acordo com o plano de  
execução (8 dias antes). Obs: o plano de execução está disponível na secretaria das unidades e no site.
Todo o material deverá ser identificado.
O uso do uniforme escolar completo (camiseta, bermuda, body, calça e agasalho) é de uso obrigatório de acordo com o regimento 
escolar. O mesmo deverá ser adquirido em uma das papelarias conveniadas. 

Legenda
Os materiais indicados com o asterisco ( * ) deverão ser deixados em casa. 
Enviar somente quando solicitado pelo educador, através de comunicado.


