
EAGLE BILINGUAL SCHOOL
Berçário

O que é preciso deixar na escola?*
Para as trocas de fralda:

  01 pacote de fraldas
 01 pacote de lenços umedecidos ou 01 pacote de algodão
 01 pomada para assaduras

Para o banho:
 Shampoo e Condicionador (se usar)
 Sabonete (de preferência líquido)
 Escova de cabelos ou pente

Para alimentação:
 01 Lata de leite em pó (caso tome fórmula)
 01 mamadeira para leite
 01 mamadeira ou copinho para suco
 01 mamadeira, copinho ou garrafinha para água

Outros itens:
 01 Caixa de lenços de papel
 Spray nasal ou similar

*Conforme os itens forem acabando, serão solicitados para reposição via agenda.

O que deverá ser enviado semanalmente? (será enviado às segundas-feiras e devolvido às sextas-feiras)
Para o soninho:

 01 lençol de berço (de preferência com elástico)
 01 lençol, manta e/ou cobertor
 01 travesseiro com fronha (se usar)

Para o banho:
 01 toalha de banho (de preferência com capuz)

Para alimentação:
 01 babador

Outros itens:
 01 chupeta (se usar)
 Kit de higiene bucal (pode ser escova e pasta ou gaze para bebês menores)

*Caso a criança tome leite materno, o mesmo deverá ser enviado congelado, em recipiente apropriado, datado e 
com nome. Como o leite materno congelado tem validade de 15 dias, este poderá ser enviado conforme a 
disponibilidade da mãe e ficará armazenado na escola até o vencimento do prazo de validade caso não seja utilizado.

Sugestões para colocar na bag diariamente:
 AGENDA
 02 bodys ou camisetas de manga curta
 02 bodys ou camisetas de manga comprida
 02 calças
 02 pares de meia
 01 agasalho completo nas estações e dias frios
 01 manta ou toalha fralda

TODOS OS PERTENCES DA CRIANÇA DEVEM VIR IDENTIFICADOS COM NOME LEGÍVEL.
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