Tre-Le-Lê Creche Escola / Educarte Escola
Enxoval do Berçário I - 2018
Para trazer diariamente em bolsas:
 Fraldas descartáveis
 Mudas de roupas, de acordo com o clima
 Pares de meias, sapatinhos
 Toalha de banho
 Sacos plásticos (para roupas sujas e/ou molhadas)
 Lençol e cueiro
 2 mamadeiras / 1 copo para água
 Prato, talher, cumbuca para sobremesa (guardados em saco
plástico, tipo ziploc)
 Babador
 Favor não enviar talcos nem perfumes
Para colocar em uma “necessaire”:
 Sabonete e saboneteira
 Pomada para assadura
 Bolinhas de algodão ou Lenço umidecido
 Pente ou escova de cabelo
Para permanecer na Tre-Le-Lê:
 5 pacotes de gaze esterilizada
 1 brinquedo resistente e sem peças miúdas
 1 livro de histórias
Observações:
 Roupas e objetos pessoais devem estar com o nome da criança;
 As mochilas devem ser sem rodinhas;
 A Tre-Le-Lê não se responsabiliza por joias, bijuterias e brinquedos
que por ventura sejam trazidos. Por isso, é recomendável evitá-los;
 Não mandar objetos miúdos;
 As prescrições alimentares precisam ter o nome completo da
criança, data da consulta do mês vigente (atualizada mensalmente)
e sem rasuras, com a assinatura e carimbo do pediatra;
 Crianças com alergia e/ou intolerância alimentares precisam de
atestado médico;
 A agenda padronizada é de uso obrigatório e deve ser adquirida na
secretaria.

Tre-Le-Lê Creche Escola / Educarte Escola
Enxoval dos Berçários II / III – 2018
Para trazer diariamente em bolsas:
 Fraldas descartáveis
 Mudas de roupas, de acordo com o clima
 Pares de meias, sapato, tênis ou sandália
 Toalha de banho
 Sacos plásticos ( para roupas sujas e/ou molhadas)
 Lençol de elástico
 1 mamadeira / 1 copo para água e suco
 Favor não enviar talcos nem perfumes
Para colocar em uma “necessaire”:
 Pente ou escova de cabelo
 Sabonete e saboneteira
 Xampu e condicionador (se usar)
 Pomada para assadura
 Bolinhas de algodão ou Lenço umedecido
Para permanecer na Tre-Le-Lê:
 1 brinquedo resistente e sem peças miúdas
 1 Livro de histórias
 1 escova de dente com capa de proteção (vai às sextas-feiras
para casa)
 1 pasta de dente sem flúor
Observações:
 Roupas e objetos pessoais devem estar com o nome da criança;
 As mochilas devem ser sem rodinhas;
 A Tre-Le-Lê não se responsabiliza por joias, bijuterias e
brinquedos que por ventura sejam trazidos. Por isso, é
recomendável evitá-los;
 Não mandar objetos miúdos;
 Crianças com alergia e/ou intolerância alimentares precisam de
atestado médico;
 A agenda padronizada é de uso obrigatório e deve ser adquirida
na secretaria.

