
LISTA DE MATERIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2022
NÍVEL 1 - MANHÃ E TARDE

Prezados Senhores Pais/Responsáveis,
Queridas crianças,

segue a lista de material escolar para o ano letivo de 2022.
Camiseta escolar - as empresas que confeccionam camisetas personalizadas do Instituto Ivoti venderão e
realizarão pedidos nos primeiros dias de aula, 14/02 e 15/02, no Saguão do Prédio Central.

Atenciosamente, Equipe Diretiva.

Material de uso individual - precisa ser enviado para a escola com o nome da criança. Sugerimos usar caneta
de tecido ou outro material que não saia na água. Esses materiais devem ser repostos quando necessário.

Quantidade Discriminação
1 Agenda escolar - a ser adquirida na escola

1 Caixa plástica (6 litros) para guardar o material individual (fraldas, lenços) - a ser adquirida
na escola (pode ser a mesma do ano anterior)

1 Fraldas descartaveis - pacote
1 Caixa de luva descartável - tamanho M ou G
1 Pomada de prevenção de assaduras
1 Lenço umedecido
1 Escova de cabelo/pente
1 Borrachinhas de silicone e gel para cabelo (opcional para meninas e meninos)
1 Babador para uso das refeições (retorna para casa diariamente para ser higienizado)
1 Boné ou chapéu
1 Protetor solar
1 Repelente de insetos em spray
4 Caixa de lenço de papel
1 Escova de dente (não tem necessidade de creme dental)
1 Chupeta reserva (se a criança usar)

1 Jogo de cama: (apenas para quem é turno integral) lençol, travesseiro com fronha e
cobertor devidamente identificados em uma sacola.

2 Roupas e calçados para trocar (permanecerão na mochila da criança)
5 Sacolas plásticas para roupa suja

Material de uso coletivo - este material será utilizado por todas as crianças nas propostas pedagógicas, e,
portanto, não precisa ser enviado com o nome da criança.

Quantidade Discriminação
1 Bola de plástico, futebol ou vôlei tamanho pequeno
1 Brinquedo de areia

1 Brinquedo para sala (animais de plástico OU boneca OU carrinhos em miniatura) observar
que sejam material resistente e que não soltem peças

1 Pacote de folhas coloridas - Colorido Criativo
1 Livro de história adequado para bebês
1 Bloco de papel Canson A3 - gramatura 180g
1 Camiseta pequena (para a criança utilizar nas atividades de tinta)
1 Rolo de pintura (pequeno)
1 Pote de tinta têmpera rosa - 250 ml
1 Pote de massa de modelar (soft) à base de amido 500g
1 Bolha de sabão


