
LISTA DE MATERIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 2022
1º ANO - BILÍNGUE

Prezados Senhores Pais/Responsáveis,

Queridas e queridos estudantes,

segue a lista de material escolar e livros didáticos para o ano letivo de 2022. Os livros didáticos e demais

materiais necessários podem ser adquiridos/encomendados em qualquer livraria.

O Instituto Ivoti tem parceria com a empresa VivaLivro, onde os livros didáticos 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

Quantidade Discriminação
1 Garrafa de água com nome
1 Agenda do Instituto Ivoti
1 Caixa para guardar o material – a ser adquirida no Instituto Ivoti - tamanho padrão

2,31itros (mesma do ano anterior)
3 Lápis de escrever
1 Borracha branca macia
1 Tesoura com bom corte, sem ponta
1 Apontador com reservatório - um furo
1 Cola bastão de boa qualidade
1 Estojo escolar
1 Cola branca líquida em tubo pequeno
1 Caixa de lápis de cor - 12 cores
1 Caixa de lápis de cera - 12 cores, curto e grosso
1 Caixa de caneta hidrocor - ponta fina - 6 cores
1 Camiseta adulta, manga curta. (Para utilizar nas atividades de Artes)
1 Pincel nº8 – chato
1 Pincel nº14 – chato
1 Caixa de giz pastel oleoso - simples
1 Pasta arquivo AZ, lombo ESTREITO, com 2 FUROS
1 Pasta de plástico fina com elástico
2 Cadernos com formatação diferenciada - a serem adquiridos no Instituto Ivoti, na

primeira semana de aula.
1 Guardanapo de pano para usar no lanche

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


Material de uso coletivo- Este material será utilizado por todos os alunos em atividades pedagógicas não
havendo necessidade de identificação do mesmo.

Quantidade Discriminação
2 Pote de massa de modelar (soft) à base de amido - 150g
1 Pacote de folhas coloridas - Colorido Criativo
1 Pacote de 25 folhas desenho branca A4 - 180g
1 Caixa de cola glitter
1 Pacotinho de miçangas
1 Pote de tinta preta
1 Livro de literatura infantil
1 Jogo pedagógico
2 Caixas de lenço de papel

Observações:

1. Em todo material individual deverá constar o nome da criança (inclusive nos lápis de cor, cera, etc).
2. Repor sempre o material, quando terminar.
3. Mochilas: alertamos para que observem o tamanho e o peso das mesmas, pois estas precisam ser carregadas
pelas crianças nas escadas.

4. Literatura 1º ano - Manhã: os livros abaixo farão parte do trabalho do 1º ano - Bilíngue para complementar
os projetos desenvolvidos.

- Das kleine Wir, Editora: Carlsen, ISBN: 9783551518743
- Der Regenbogenfisch, Editora: NordSüd, ISBN: 9783314103193
- ELI Bildwörterbuch Deutsch, Editora: Klett Sprachen, ISBN: 9783125151529. OBS.: A aquisição

deste livro é facultativa para o ano de 2022. Este livro é utilizado como dicionário ilustrado por mais
anos.


