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01 bolsa da escola com três divisórias (uso obrigatório – adquirir na secretaria);
01 jogo de lençol completo (fronha, lençol com e sem elástico) para ser trocado uma vez
por semana;
01 travesseiro pequeno;
01 toalha de banho (diária);
01 sabonete líquido;
01 shampoo (após seis meses de idade);
01 condicionador (após seis meses de idade);
01 pacote de fralda (solicitada semanalmente de acordo com a necessidade);
01 pomada para prevenção de assaduras;
04 mudas de roupas diariamente (integral);
02 mudas de roupas diariamente (ampliado);
02 babadores impermeáveis (uso diário),
01 par de sapatilhas ou meias antiderrapantes;
01 escova e pente de cabelo;
02 pacotes de lenços umedecidos (decorrer do ano);
01 óleo para massagem;
01 pacote de algodão;
01 caixa de hastes flexíveis;
01 escova de silicone com protetor;
05 pacotes de gaze para higiene bucal (para bebês que ainda não possuem dentes);
01 escova de dente com protetor de cerdas (para bebês que têm dentes);
01 creme dental sem flúor (para bebês que têm dentes);
06 caixas de lenço de papel;
01 rolo de saco ou saco para roupa suja e molhada;
01 repelente (após seis meses de idade);
01 livro de pano e 01 de banho.

Para alimentação


01 copo com bico e/ou mamadeira para água/suco;

Uso pedagógico




01 foto da criança ampliada (metade ofício);
01 foto 10x15 da família;
01 foto 10x15 da mamãe com a criança;
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01 foto 10x15 do papai com a criança;
01 pen drive de 8 gigas.
Todo material da criança deverá ser identificado.

Orientações básicas








O leite deverá ser enviado em pote dosador diariamente;
As mamadeiras serão enviadas para casa diariamente para esterilização;
O copo de transição será utilizado quando o bebê já tiver autonomia para segurar a
mamadeira;
Solicitamos que todo material seja entregue de uma só vez, no primeiro dia de aula.
Conforme proposta educacional da escola, os alunos participam de diversas propostas de
estimulação, na quais utilizam diferentes tipos de materiais, todos de uso comum e
comprados pela escola;
As soluções de educação LEGO para aprendizagem precoce usam o jogo para abrir o
mundo das habilidades iniciais de matemática, ciências e linguagem para crianças
pequenas;



Não é permitido o uso de pulseiras, cordões e brincos que sejam do tipo argola ou brinco
grande (para evitar acidentes);



Não nos responsabilizamos pelos objetos e pertences não identificados.

Novidade para 2020


Inglês (sistema de curso) (dois dias na semana);

Início das aulas: 06/01/2020
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