
LISTA DE MATERIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2022

BERÇÁRIO - 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
3 Babador com velcro
1 Boné ou chapéu
1 Caixa plástica (6 litros) para guardar o material individual (fraldas, lenços) - a ser

adquirida na escola (Setor de Almoxarifado)
1 Chupeta reserva (se a criança usar)
1 Copo para água com tampa
1 Escova de cabelo/pente
1 Fraldas descartáveis – pacote
2 Caixa de luva descartável
5 Caixa de lenço de papel
1 Jogo de cama: lençol com elástico, sobre lençol, edredom, cobertor, travesseiro

(opcional).
1 Lenço umedecido - pacote ou pote
1 Mamadeira (leite) -  cuidar para que seja isento de Bisfenol
1 Pomada de prevenção de assaduras
1 Protetor solar
1 Repelente de insetos (preferencialmente em spray)

Roupa para trocar que fica na mochila ( 2 conjuntos da estação + 1 conjunto da estação
contrária)
Sacola impermeável para roupas sujas

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 Cola branca - tubo 90g
1 Livro de história capa dura
1 Tinta guache pote 250 ml - preto
1 Bloco de papel Canson A3
2 Lixas de madeira

2 pacotes Bolinhas de gel
1 Kit brinquedos de areia
1 Brinquedo - sugestões: funil, colheres, panelas, peneiras...


