LISTA DE MATERIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2020
NÍVEL 2
Prezados Senhores Pais/Responsáveis,
Queridos Alunos,
As empresas que confeccionam camisetas identificadas do Instituto Ivoti estarão vendendo e realizando
pedidos nos dias:
●

16/02, domingo, das 14h às 18h - Saguão do Prédio Central;

●

17/02, segunda-feira, das 7h15min às 12h e das 13h às 18h30min - Saguão do Prédio Central.
Atenciosamente,
Equipe Diretiva

Material de uso 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
Agenda escolar – a ser adquirida na escola
1
Pendrive com nome para o envio de fotos
1
Pasta com elástico tamanho A3
1
Boné ou chapéu
1
Caixa plástica (6 litros) para guardar o material individual (fraldas, lenços) - a ser
1
adquirida na escola (apenas para quem usa fralda)
Copo plástico duro com bico na tampa
1
Fraldas descartáveis – se necessário
8
Caixa de luva descartável – se necessário
2
Jogo de cama personalizado: Lençol, edredom e sacola plástica para guardar a roupa de
1
cama. O travesseiro é opcional. (Integral)
Lenço umedecido – se necessário
1
Pasta dental infantil
1
Lenço de papel
4
Escova de dente com a embalagem plástica das cerdas
1
Pente de cabelo
1
Pomada de prevenção de assaduras – se necessário
1
Protetor solar
1
Repelente de insetos
1
Roupas para trocar que ficam na mochila (duas mudas da estação correspondente e uma
1
muda de outra estação)
Sacola impermeável para a roupa suja
1
Toalha de banho
1
Borrachinhas de silicone (meninas)
1
Material de uso coletivo – Este material será utilizado por todos os alunos em atividades pedagógicas, não
havendo necessidade de identificação do mesmo.
Discriminação
Bloco criativo – A4 Color Paper (pacote de folhas coloridas)
Bloco de papel Canson A3, gramatura 180g/m2
Pacote EVA A4
Cola colorida – (caixa com 6 unidades)
Cola branca (tubo 90 g)

Quantidade
1
1
1
1
1

Cola Glitter (caixa)
Livro de história – capa dura
Lixas de madeira
Massa de modelar Soft à base de amido – 220g
Tinta guache (roxa/lilás) pote de 250 ml
Panelinhas, jogos de encaixe ou bichinhos de plástico.
Pacote de balões com 50 unidades
Rolinho para pintura
Borrifador

1
1
2
2
1
1
1
1
1

