TURMA BABY CRIEM - ENXOVAL
Queridos pais,
Desejamos boas-vindas!!
No CRIEM fazemos questão que as crianças cresçam em um ambiente agradável, estimulante, afetivo
e feliz!!
Para que as necessidades físicas também sejam supridas, contamos com a colaboração de vocês
quanto ao envio dos itens descritos abaixo.
Pedimos que todos os itens da criança sejam identificados com etiqueta ou caneta permanente.
● 2 Trocas completas de roupa para eventualidades;
● 1 par de meias antiderrapantes;
● 1 camiseta (tamanho maior) para pintura;
Materiais que
ficarão na
Escola

● 1 babador plástico;
● Pente ou escova para cabelos;
● Kit higiene bucal;
● 1 jogo de lençol + manta ou cobertor;
● 1 caixa/lata de leite.

Materiais que
ficarão na
Escola e

● 1 pacote de fralda descartável;
● 2 pacotes de lenço umedecido ou algodão;
● 1 pomada para assadura;

deverão ser

● Sabonete líquido e shampoo;

repostos ao

● Talco (opcional);

longo do

● Repelente;

semestre

● 1 lata de caixa/lata de leite.
● 1 toalha de banho
● 1 mamadeira ou copo para água
● 2 mamadeiras (para leite e para suco)

Materiais que
devem ser
enviados
diariamente na
mochila

● Fraldinha de boca (opcional);
● Chupeta (opcional);
● Prendedores de chupeta (opcional);
● Porta-Chupeta (opcional);
● 1 Troca completa de roupa de frio e 1 troca completa de roupa de calor para
eventualidades;
● Edredom ou mantinha.
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Observação: Os pertences deverão ser enviados diariamente na mochila, sendo devidamente
identificados com o nome da criança.
Leite: Os pais podem optar por enviar diariamente o leite materno congelado, o leite em pó no
medidor ou a lata.

Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica.
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