LISTA DE MATERIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2019
NÍVEL 3
Material Individual: precisa ser identificado com caneta de tecido ou outro material que não saia na água.
Esses materiais devem ser repostos quando necessário.
Discriminação
Quantidade
Pen drive com nome para o envio de fotos

1

Agenda infantil do Instituto Ivoti

1

Pasta de elástico tamanho A3 (guardar trabalhos)

1

Escova de dente com embalagem plástica

1

Pasta de dentes líquida

1

Garrafa de água com nome

1

Caixa de lenço de papel

4

Protetor solar

1

Repelente de insetos (preferencialmente em spray)
1
Material Coletivo: Este material será utilizado por todos os alunos em atividades pedagógicas não havendo
necessidade de identificação do mesmo.
Discriminação
Quantidade
Tesoura com bom corte, sem ponta.
1
Cola branca líquida em tubo
2
Caixa de cola colorida com 6 cores
1
Pacote de folhas coloridas – Colorido Criativo
1
Pacote de 50 folhas A3 - ofício
1
Pacote de 50 folhas desenho branca A3 – 240g
1
Pacote folha EVA tamanho A
1
Pote de massa de modelar (soft) à base de amido – 220g
2
Pote de tinta têmpera – 250 ml (verde: nível 3 manhã / azul: nível 3 tarde)
1
Brinquedos: bonecas, comidinhas, carros de porte médio, forminhas para massinha de
1
modelar
Livro de histórias
1
Cola Glitter (caixa)
1
Jogo pedagógico: memória, dominó, encaixe, quebra-cabeça
1
Caixa de lápis de cor – 12 cores, JUMBO
1
Caixa de giz pastel oleoso - simples
1
Canetinha hidrocor – ponta grossa – 6 cores
1
Pacote de balões com 50 unidades
1
Lixa de madeira
3
Borrifador (pequeno)
1
Pacote de borrachinhas de silicone (meninas)
1
Observações:
1. A merenda escolar no turno de aula deverá ser enrolada em um guardanapo de pano na lancheira.
2. Deixar sacolas plásticas na mochila para colocar roupa suja.
3. a) Literatura nível 3 - Manhã: os livros abaixo farão parte do trabalho do nível 3 – Bilíngue para
complementar os projetos desenvolvidos.
Wo ist meine Mami? – Autor: Axel Scheffler Editora: Beltz & Gelberg ISBN: 978-3407793515
Kleine Wolke – Autor: Eric Carle Editora: Gerstenberg ISBN: 978-3806749830
Sugestão de livrarias para a compra dos livros de alemão: SBS/Cultura/Hermann (POA), Moin (Ivoti).
Sugestão de site: www.amazon.de
*Recomendamos que a encomenda dos livros seja feita ainda em dezembro em função da demora na
importação.
b) Literatura nível 3 – Tarde: o livro abaixo fará parte do trabalho do nível 3 do turno da tarde para
complementar os projetos desenvolvidos.
A impressão das coisas – Autoras: Mirella Marino e Renata Bueno Editora: Companhia das Letrinhas ISBN:
9788574066127

