Material Escolar e Livros Didáticos – Ano Letivo 2019
Curso Normal – 1ºano
Prezados Senhores Pais/Responsáveis,
Queridos Alunos,
segue a lista de material escolar e livros didáticos para o ano letivo de 2019.
Os livros poderão ser adquiridos no Instituto Ivoti. As editoras Ática, Atual, Saraiva e Scipione, do
grupo SOMOS, assim como as editoras FTD e SM realizarão a venda dos seus livros diretamente
aos pais e com pronta entrega, nas seguintes datas e condições:
● 17/02, domingo, das 14h às 18h;
● 18/02, segunda-feira, das 7h15 às 12h e das 13h às 18h30min.
Desconto: 15 % para todos os livros dessas editoras;
Pagamento: diretamente para as editoras e com possibilidade de parcelamento no cartão.
O pagamento não poderá ser realizado por meio de cheque.
Os demais livros didáticos e materiais necessários podem ser adquiridos/encomendados em qualquer
livraria.
Atenciosamente,
Equipe Diretiva

1. Material básico:
● Agenda escolar do Instituto Ivoti (a ser adquirido na Instituição)
● 1 bloco acadêmico do Instituto Ivoti (a ser adquirido na Instituição)
● 9 cadernos
● 1 caderno pequeno 96 folhas (diário de bordo)
● 1 atlas geográfico atualizado
● 1 calculadora científica
● 1 pasta (classificador) para polígrafos
● 1 pasta com sacos plásticos para Artes
● 1 pasta para Libras
● cola
● tesoura
● régua de 30cm
● caixa de lápis de cor, giz de cera, hidrocor
● lápis ou lapiseira
● borracha
● caneta
● 1 pendrive
● 20 folhas de desenho.

2. Livros Didáticos:
CEREJA, William Roberto & MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português Linguagens. Vol.
único. 4a edição. São Paulo: Atual Editora, 2015.
DANTE, Luiz Roberto e VIANA, Fernando. Matemática: Contexto e Aplicações. Volume Único.
Editora Ática-plural, 2018.
AZEVEDO, Gislane; SERIACOPI, Reinaldo. – Projeto Voaz - História – Editora Ática – 2013.
SALVADOR, Edgard; USBERCO, João. Química Essencial - Vol. Único. Saraiva , Edição : 4 /
2012.
FERREIRA, Graça Maria Lemos – Geografia em mapas – Introdução à Cartografia – São
Paulo: Editora Moderna, última edição, 2014 (Somente esta edição ano).
CRAIDY, Carmem Maria; KAERCHER, Gládis Elise. Educação Infantil: Pra que te quero?
Porto Alegre: Ed. Artmed, 2001.
INGLÊS: Aguardar orientação do professor no início do ano letivo (após prova de nivelamento).
BIOLOGIA – O livro de Biologia será definido a partir do dia 12/02/19
TABELA PERIÓDICA
Obs:
- A relação acima contempla apenas os materiais básicos. Outros poderão ser solicitados no início
ou decorrer do ano letivo.
- Livros de leitura serão indicados pelos professores durante o ano letivo.
- O livro de Inglês será definido no início do ano (conforme o grupo de inglês).
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