
LISTA DE MATERIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2022
NÍVEL 3 - TARDE

Prezados Senhores Pais/Responsáveis,

Queridas crianças,

Segue a lista de material escolar e livros de literatura para o ano letivo de 2022. Os livros podem ser

adquiridos/encomendados em qualquer livraria.

O Instituto Ivoti tem parceria com a empresa Viva Livro, onde os livros podem ser adquiridos

diretamente na plataforma virtual da empresa. O acesso à plataforma será disponibilizado a partir do dia 20/12 e

deve ser realizado através do link: https://listaescola.vivalivro.com.br/

Tutorial para uso da plataforma ListaEscola: https://adobe.ly/3niVjAE

Cupom: INSTITUTOIVOTI2022

A plataforma oferece descontos para a compra dos livros e a possibilidade de parcelamento no cartão.

Entrega: Há possibilidade de solicitar a entrega diretamente no endereço residencial ou, sem custo de frete, na

escola. A retirada na escola poderá ser realizada 15 dias após a compra.

● 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 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 infantil do Instituto Ivoti
1 Pasta de elástico tamanho A3 (guardar trabalhos)
1 Escova de dente com embalagem plástica ou com protetor
1 Pasta de dentes
1 Garrafa de água com nome
1 Caixa de lenço de papel
1 Protetor solar
1 Repelente de insetos (preferencialmente em spray)
1 Pacote de toalhas umedecidas
1 Tesoura com bom corte, sem ponta.
1 Pastinha de elástico para Alemão

https://listaescola.vivalivro.com.br/
https://adobe.ly/3niVjAE


Material 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 Cola branca líquida em tubo
1 Pote de tinta têmpera 250 ml - marrom
1 Pote de massa de modelar (soft) - 150g
1 Caixa de lápis de cor - 12 cores, JUMBO
1 Caixa de giz de cera - curto e grosso
1 Canetinha hidrocor - ponta grossa - 6 cores
1 Pacote de E.V.A tamanho A4
1 Caixa de cola glitter OU cola colorida
1 Lixa de madeira
1 Pacote de 50 folhas A3 Ofício
1 Pacote de 50 folhas de desenho A4
1 Pacote de folhas coloridas - Colorido Criativo
1 Pacote de lantejoulas
1 Pacote de borrachinhas de silicone (meninas)
1 Livro de histórias
1 Brinquedos para a faixa etária
1 Jogo pedagógico para a faixa etária (material resistente)

Observações:

1. A merenda deverá ser enrolada em um guardanapo de pano e dentro da lancheira.

2. Deixar sacolas plásticas na mochila para colocar roupa suja.

3. Livros de literatura: Para complementar os projetos desenvolvidos, o livro abaixo fará parte do trabalho do
Nível 3 Tarde.
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