Material Escolar e Livros Didáticos – Ano Letivo 2019
Ensino Fundamental – 7º Ano
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. 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 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)
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)
1 pasta A4 com plásticos (Artes)
1 cola bastão de boa qualidade
1 cola líquida
1 transferidor
1 estojo de canetinhas 12 cores
1 caixa de lápis de corde, no mínimo, 12 cores
1 caixa de giz pastel oleoso 12 cores
Rua Pastor Ernesto Schlieper, 200 • Ivoti/RS • CEP 93900-000
www.institutoivoti.com.br • +55 51 3563 8600

50 folhas A4 gramatura 180
5 folhas A3 canson gramatura 180 ou mais
1 pacote de folhas coloridas A4 (creative paper)
1 tesoura
1 régua de 40 cm
1 régua de 30 cm
2 pincéis entre o nº 4 e nº 12 (1 chato e 1 redondo)
6 cores de tinta têmpera
1 flauta soprano barroca (Yamaha)
2 caixas de massa de modelar com 12 cores
1 lupa (50mm a 75 mm)

2. Livros didáticos:
PROENÇA, Graça. Descobrindo a história da arte. São Paulo: Editora Ática.
TRIVELLATO, José Jr et al. Projeto Athos: Ciências 7º ano. 1 edição. São Paulo: FTD, 2014.
BORGATTO, Ana. BERTIN, Terezinha. MARCHEZI, Vera. Projeto Teláris: Português. 7°Ano.
2ª edição. São Paulo: Ática, 2015.
GIOVANNI, José Ruy et al. A conquista da Matemática: caderno de atividades, 7º ano. São
Paulo: FTD, 2015.
GARCIA, Valquíria Pires. Convergências: geografia, 7º ano : anos finais do ensino
fundamental. 1ª edição. Edições SM, 2016.
1 minidicionário de Língua Portuguesa (Sugestões: Ruth Rocha, Luft ou Aurélio)

Observações:
● Recomendamos o uso de cadernos do ano anterior.
● O livro de artes será utilizado a partir do segundo semestre do 6º ano até o final do 9º ano.
● O uso dos dicionários será combinado com os professores da turma.
● Os livros de alemão e inglês serão encomendados e adquiridos no início do ano letivo, após
a realização das avaliações de nivelamento.
● A compra de livros de leitura será solicitada ao longo do ano.
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