NORMAS BUILDING BABY 2018
UNIDADE VILA MASCOTE

ROTINA

Alimentação:
9h lanche
11h almoço
13h leite ou suco
14h30 lanche
16h30 jantar
18h leite ou suco.

Acesso aos cardápios: www.nutrical.com.br

login: building

senha: beei20

Higienização oral:
É realizada após o almoço

Sono:
Baby – oferecido de acordo com a necessidade da criança.
Baby One, Two e G1 – oferecido após o almoço.

Banho (crianças de período integral)
O banho é oferecido pela escola até o momento em que a criança utiliza fralda, e ocorre durante a
rotina.
A higiene do ouvido com cerdas flexíveis (cotonetes), deverá ser feita em casa, assim como o corte
de unhas.
Trocas de fraldas

São realizadas no mínimo 04* trocas por dia. (*Considerando a entrada da criança até 9h).

Retirada de fraldas – A partir dos 24 meses
A escola comunica a família quando entende que o processo de retirada de fralda e alinha os
procedimentos junto com a família.
O berçário é organizado conforme a faixa etária ou maturidade da criança.
Os pais levam e retiram seus bebês no próprio berçário, onde serão recebidos pelas funcionárias.

A seguir informações sobre itens necessários para a rotina do berçário:
Diariamente na mala da criança:










06 fraldas (base para
integral);
03 trocas de roupas
(inverno/verão para eventual
mudança de tempo);
01 toalha de banho (sacola
plástica para retorno);
02 sacolas plásticas para
retorno de roupas usadas;
Pente ou escova de cabelo;
Pomada para prevenção de
assaduras;
2 babadores - Baby e One
(opcional);
Antitérmico.

Permanecerão na escola:











Leite (repor sempre que
solicitado);
01 mamadeira p/ leite;
01 escova de dente com protetor
de cerdas, estojo para guardar
escova e pasta de dente (sem
flúor) – Baby One, Two e G1;
01 dedeira de silicone (e
embalagem para guardá-la) ou
gazes para limpeza bucal (Baby);
01 camiseta grande para aulas
com tinta ou meleca;
Travesseiro (opcional);
01 jogo de lençol (enviar toda
segunda-feira);
1 cobertor ou edredom
pequeno(enviar toda segundafeira).

Todas as roupas e pertences devem ser identificados.
Sugerimos etiquetas termocolantes para tecidos e plásticas para mamadeiras, copos e chupetas.

