
Material Escolar e Livros Didáticos – Ano Letivo 2022

Ensino Fundamental – 8º Ano

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

1. Materiais diversos:
● 1 agenda escolar do Instituto Ivoti (a ser adquirido na Instituição)
● 1 bloco acadêmico do Instituto Ivoti (a ser adquirido na Instituição)
● 1 pasta com plásticos ou sanfonada para guardar folhas e trabalhos por disciplina
● 1 pasta A4 com plástico – para Artes
● 1 caneta marcador de texto
● 1 caderno grande, quadriculado, espiral, com folhas não destacáveis (Matemática)
● 1 caderno quadriculado pequeno, não grosso (Matemática)
● 6 cadernos pequenos de 48 folhas (Ciências, Ensino Religioso, Alemão, Inglês, História e

Geografia)
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● 1 pasta A4 com plásticos (Artes)
● 1 caderno grande de 96 folhas – caderno de estudos para todas as disciplinas
● 1 caderno grande de 96 folhas, sem espiral (Português)
● 1 caderno com pentagrama, grande, espiral – capa dura (Música) – para alunos novos.
● 1 cola bastão de boa qualidade
● 1 cola líquida
● 1 compasso
● 1 transferidor
● 1 estojo de canetinhas 12 cores
● 1 caixa de lápis de cor 12 cores
● 1 caixa de giz de cera
● 50 folhas A4 gramatura 180
● 1 tesoura
● 1 régua de 30 cm
● 2 pincéis entre o nº 4 e nº 12 (1 chato e 1 redondo)
● 6 cores de tinta têmpera ou acrílica

2. Livros didáticos (muito importante observar a edição de cada livro):

GEWANDSZNAJDER, Fernando. PACCA, Helena. Projeto Teláris: CIÊNCIAS. 8º ano. 3ª

edição. São Paulo: Ática, 2019. ISBN: 978-85-08-19346-2.

BORGATTO, Ana. BERTIN, Terezinha. MARCHEZI, Vera. Projeto Teláris: Português. 8°Ano.

3ª edição. São Paulo: Ática, 2019.

MORAES, Marcelo. RAMA, Angela. PINESSO, Denise. Panoramas: geografia, 8º ano. 1ª edição.

São Paulo: FTD, 2019.

BOULOS, Júnior Alfredo. História sociedade & cidadania 8º ano. 4ª edição. São Paulo. FTD,

2018. ISBN: 9788596020596.

Literatura:

● ALMEIDA, Carlos. Tempo de chuva. São Paulo: Saraiva, 2015. ISBN: 9788502634787.
● DOYLE, Arthur Conan, Sir. Um estudo em vermelho. São Paulo: Ática.

ISBN:9788508161928.

Observações:

● Recomendamos o uso de cadernos do ano anterior.
● Os livros de alemão e inglês serão adquiridos no início do ano letivo, após a realização das

avaliações de nivelamento.
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