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BERÇÁRIO I
Adaptação
A adaptação deve ser feita de uma maneira tranquila, aos poucos, para que o bebê sinta-se
seguro e confortável no ambiente. É muito importante também que a mãe esteja segura e confiante
para passar isto para o bebê. A mãe poderá ficar com a criança durante algum tempo, aproximadamente
meia hora, para que ela se acostume com as berçaristas e poderá fazer um período mais flexível, até
que o bebê se adapte à nova situação.
Material Pessoal
Todo o material pessoal deve ser enviado para o berçário, sempre que solicitado. É importante
colocar nome em todo material do bebê, que vier para a escola, para não haver confusões e trocas.
Colocar nome será uma tarefa de responsabilidade dos pais. Mamadeiras e fraldas de pano também
devem ter sempre o nome da criança. Segue a lista de material pessoal:
 Enviar diariamente
Leite
Fraldas de tecido (para boca)
Saco para roupas sujas (de TNT vermelho 30 x 40)
Chupetas (em um porta chupetas)
Mamadeiras (para água, suco e leite) – retornarão para casa diariamente para esterilização e
higienização.
1 toalha de banho
 Enviar semanalmente
1 jogo de lençol
1 cobertor ou edredom
Saco para roupa de cama (de TNT fornecido pelo colégio)
 Enviar para ficar na escola (será solicitado quando acabar ou for necessário trocar)
1 caixa plástica média (para guardar os itens abaixo)
1 pente ou escova para cabelo
Algodão
Fraldas descartáveis
Pasta ou creme para assaduras
Shampoo
Sabonete (em uma saboneteira)
Cotonetes
Horários
O horário do berçário é das 7h às 18:30h. O período de 5h ou menos é considerado meioperíodo.
As berçaristas devem estar inteiramente voltadas para o cuidado com os bebês, portanto toda
orientação deve ser anotada na agenda. Às vezes há bebês dormindo, em fase de adaptação ou fase de
estranhar pessoas e podem assustar-se facilmente com pessoas estranhas ao serviço.
Pais de crianças em adaptação devem aguardar na secretaria.
Alimentação
A alimentação através de papinhas salgadas e de frutas será providenciada pelo berçário para os
alunos de período integral, sob a supervisão de uma nutricionista, seguindo sempre uma orientação por
escrito do pediatra de cada bebê.
O leite deve ser providenciado pelos pais.
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Os pais podem enviar alimentos extras para o bebê (iogurtes, queijos, bolos, bolachas, frutas de
época etc.) porém, estes devem estar registrados na agenda e etiquetados com o nome da criança e a
data.
Agenda
A agenda é o meio de comunicação entre os pais e o berçário, portanto deve ser sempre lida e
vistadas. Todos os dias, deve ser relatado, por escrito, como o bebê passou a noite, se houve algum
acidente ou queda em casa, para podermos organizar sua rotina.
Não deixem de anotar recados na agenda por segurança e para agilizar sua entrada e saída.
Higiene
As trocas de fraldas serão efetuadas, sempre que for necessário. O banho será dado uma vez por
dia, ou mais vezes, se necessário.
Sono
Todos os bebês seguirão uma rotina, com horário para sono. Cada um terá seu berço exclusivo.
Banho de Sol
O banho de sol acontecerá no período da manhã e da tarde, no parque do colégio.
Estimulação
O bebê será estimulado todo tempo, enquanto permanecer no berçário. Haverá atividade de
estimulação motora, diariamente, em espaço adequado.
Saúde

Os bebês que contraírem doenças contagiosas não poderão frequentar o berçário, até que passe
o período de contágio. A escola deverá ser comunicada imediatamente, para que sejam tomadas as
devidas providências. Quando retornar, a criança deverá trazer o atestado médico para sua própria
segurança e das outras crianças.
Caso a criança tenha febre na escola, os pais serão comunicados e deverão retirar a criança,
assim que for possível, para que a família possa prosseguir nos cuidados.
Cada criança deverá ter sua ficha de saúde atualizada, assim como a carteira de vacinas, ambas
com atualização, a cada três meses.
Medicação
Toda a orientação para medicação do bebê deve estar especificada na agenda, acompanhada de
receita médica, e será ministrada pela profissional designada. Não daremos medicações sem autorização
e orientação por escrito.
Inalação
A enfermaria da escola oferece o serviço de inalação mediante a solicitação, por escrito, do
pediatra e com uso exclusivo do inalador da criança, que deverá ser trazido de casa.
Mudança do Berçário II para o Maternal I
As crianças serão encaminhadas para o Maternal I, aproximadamente, com 1 ano e 6 meses, de
maneira gradativa, assim que estiverem andando com firmeza. Informamos que o Maternal I tem um
procedimento diferente do Berçário II, portanto, a mãe será comunicada e orientada quando houver a
mudança.

Agenda Escolar
● É obrigatório o uso da agenda
Escolar do Colégio.
● A mesma deverá ser adquirida
na secretaria.
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