LISTA DE MATERIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2020
NÍVEL 4
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 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

Pendrive com nome para o envio de fotos

1

Agenda infantil do Instituto Ivoti

1

Material didático do Programa Mente Inovadora a ser adquirido na escola

1

Caixa para guardar material a ser adquirida na escola – tamanho padrão 2,3 1itros (Na
caixa deve conter lápis de cor, giz de cera, tesoura, apontador, lápis de escrever, borracha
e pendrive)
Tesoura com bom corte, sem ponta

1

Apontador com reservatório – dois furos

1

Caixa de lápis de cera –12 cores, curto e grosso.

1

Caixa de lápis de cor – 12 cores, JUMBO.

1

Lápis de escrever JUMBO

1

Borracha branca macia

1

Escova de dente com embalagem plástica

1

Pasta de dente com copo pequeno para guardar

1

Garrafa de água com nome

1

Protetor solar

1

Caixa de lenço de papel

1

Pastinha de elástico para Alemão (somente para a turma da Tarde)

1

1

Material de uso coletivo – Este material será utilizado por todos os alunos em atividades pedagógicas não
havendo necessidade de identificação do mesmo.
Discriminação
Cola branca líquida em tubo
Pacote de 50 folhas desenho branca A4 - 180g
Pacote de folhas coloridas – Colorido Criativo
Lixa média ou grossa
Pacote folha EVA tamanho A4

Quantidade
2
1
1
3
1

Pote de massa de modelar (soft) à base de amido – 220g
Pote de tinta têmpera – 250 ml (rosa– manhã; laranja - tarde)
Brinquedo para a sala de aula: jogos pedagógicos, bonecas, bichos de pelúcia, forminhas
para massinha de modelar ou carros médios
Pacote de lantejoulas
Cola Colorida
Pincel chato: 12, 14 ou 16

2
1
1
1
1
1

Observações:
1. A merenda deverá ser enrolada em um guardanapo de pano.
2. a) Literatura nível 4 - Manhã: Para complementar os projetos desenvolvidos, os livros abaixo farão parte
do trabalho do nível 4– Bilíngue.
Conni kommt in den Kindergarten
● Verlag: Carlsen
● Sprache: Deutsch
● ISBN-10: 3551088284
● ISBN-13: 978-3551088284
● Größe: 19 x 0,7 x 19,2 cm
Das kleine Blau und das kleine Gelb
● Verlag: Oetinger Verlag
● Sprache: Deutsch
● ISBN-10: 3789159409
● ISBN-13: 978-3789159404
● Größe: 20,7 x 0,9 x 21,5 cm
Sugestão de livrarias para a compra dos livros de alemão: Cultura/Hermann (POA).
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 4 – Tarde: Para complementar os projetos desenvolvidos, o livro abaixo fará parte do
trabalho do nível 4 – tarde
Romeu e Julieta Autora: Ruth Rocha
Editora: Salamandra
Idioma: Português
ISBN-10: 8516062988
ISBN-13: 978-8516062989
Dimensões do produto: 27,6 x 22,4 x 0,6 cm

