LISTA DE MATERIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 2020
4º ANO
Prezados Senhores Pais/Responsáveis,
Queridos Alunos,
As empresas que confeccionam camisetas identificadas do Instituto Ivoti estarão vendendo e realizando
pedidos nos dias:
●

16/02, domingo, das 14h às 18h - Saguão do Prédio Central;

●

17/02, segunda-feira, das 7h15min às 12h e das 13h às 18h30min - Saguão do Prédio Central.
Atenciosamente,
Equipe Diretiva

Material Individual – Todo o material deverá vir identificado com o nome do aluno.
Discriminação
Quantidade
Garrafa de água com nome
1
Agenda do Instituto Ivoti
1
Material didático do Programa MenteInovadora a ser adquirido no Instituto Ivoti
Bloco escolar de linhas a ser adquirido no Instituto Ivoti
1
Caixa para guardar o material (8,6 litros) – a ser adquirida no Instituto Ivoti ou usar do ano anterior
1
Livro de Alemão “Magnet A1.1 Neu” - Cornelsen a ser adquirido na escola (o mesmo do 3º ano)
1
Livro de Inglês – Kids Web 4. Second Edition. Editora Richmond. ISBN: 9788516091613. Ver
1
observação 5.
Livro “Viajando com esperança para o desconhecido” , Leani Koppe (ler nas férias)
1
Dicionário – Aurélio ou Luft – de acordo com a nova ortografia
1
Caneta “marca texto”, amarela.
2
Caneta esferográfica, ponta fina, azul.
1
Lápis de escrever – B
2
Borracha branca macia
1
Tesoura com bom corte, sem ponta.
1
Régua de 30 cm – metal ou acrílico
1
Apontador com reservatório – um furo
1
Cola bastão de boa qualidade
1
Cola branca líquida em tubo
1
Caixa de lápis de cor – 12 cores
1
Estojo escolar
1
Caderno ¼ sem espiral, com linhas (48 folhas) – capa dura.
2
Caderno quadriculado 7x7, tamanho 200 x 275 mm, sem espiral (96 folhas) – capa dura, com
1
margem (brochurão universitário)
Caderno com linhas, tamanho 200 x 275 mm, sem espiral (48 folhas), com margem – capa dura
1
(brochurão universitário)
Caderno ¼, com linhas, sem espiral (48 folhas) – capa dura (Alemão usar do ano anterior)
1
Caderno com linhas, pequeno, sem espiral, capa dura, 48 folhas (aulas de Música – será utilizado o
1
mesmo no 5º ano)
Pincel n° 08 - chato
1
Pincel n° 14 - chato
1
Caixa de caneta hidrocor – ponta grossa, 12 cores.
1
Caixa de giz pastel (6 cores)
1
Caixa de lápis de cera – 6 cores, curto e fino.
1

Pasta sanfonada A4
Camiseta adulto, manga curta
Prancheta para folha tamanho A4

1
1
1

Pasta com elástico fina (a mesma do 3º ano)
Dicionário Português/Alemão

1
1

Material de uso coletivo – Este material será utilizado por todos os alunos em atividades pedagógicas não
havendo necessidade de identificação do mesmo.
Discriminação
Pote de tinta têmpera – 250 ml (manhã: marrom tarde: preto)
Pacote de 20 folhas desenho branca – tamanho A4 – 180g
Pacote de EVA, tamanho A4, colorido
Cola Glitter
Gibi para ficar na biblioteca da sala de aula

Quantidade
1
1
1
1
2

Observações:
1. Todo material deverá vir com o nome do aluno.
2. Trazer um guardanapo de tecido para a hora do lanche.
3. Repor sempre o material, quando terminar.
4. Utilizar os cadernos e os materiais dos anos anteriores.
5. O livro de Inglês poderá ser adquirido no Instituto Ivoti. Nas seguintes datas e horários:
17/02/2018 (domingo) - das 14h às 18h - Sala 09
18/02/2018 (segunda-feira) - das 7h15min às 12h e das 13h às 18h30min - Sala 09
Descontos e condições serão tratadas no dia, com o representante da editora.
6. Livros de leitura obrigatória que deverão ser adquiridos para trabalho em sala de aula no 4° ano do EF 1.

LEITURAS OBRIGATÓRIAS – trazer no 1º dia de aula
TÍTULO

AUTOR (A)

EDITORA

Viajando com esperança para o desconhecido

Leani Koppe

Oikos

A bolsa amarela

Lygia Bojunga Nunes

Agir

O pequeno príncipe

Antonie de Saint-Exupéry

Agir

Livro didático: Estado do Rio Grande do Sul: espaço e tempo. Siziane Koch, 2. ed.- São Paulo: Ática (mesmo
do 5º ano)
. O livro Estado do RS também poderá ser adquirido na escola, nos dias e horários descritos acima.

