LISTA DE MATERIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 2021
2ºANO
Prezados Senhores Pais/Responsáveis,
Queridas e queridos estudantes,
segue a lista de material escolar e livros didáticos para o ano letivo de 2021. Os livros didáticos e
demais materiais necessários podem ser adquiridos/encomendados em qualquer livraria.
Em função da pandemia e todos os cuidados necessários, informamos que o Instituto Ivoti estabeleceu
uma parceria com uma empresa que possibilita a aquisição de livros didáticos e de literatura através
de uma plataforma on-line. Dessa forma, não haverá mais a possibilidade de adquiri-los
presencialmente, como nos anos anteriores.
O acesso à plataforma será disponibilizado a partir do dia 21/12 e deve ser realizado através do link:
https://listaescola.vivalivro.com.br/
Tutorial para uso da plataforma ListaEscola: https://adobe.ly/3niVjAE
Cupom: INSTITUTOIVOTI2021

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, 17/02 e 18/02, no Saguão do Prédio
Central.
Atenciosamente,
Equipe Diretiva
Material Individual
Discriminação
Quantidade
Garrafa de água com nome
1
Agenda do Instituto Ivoti
1
Material do Programa Mente Inovadora (a ser adquirido na escola no início do ano letivo)
1
Caixa para guardar o material - a ser adquirida no Instituto Ivoti – tamanho padrão
1
2,31itros (mesma do ano anterior)
Pasta de plástico com elástico (fina)
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 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 – 12 cores
1
Caixa de giz pastel oleoso - simples (pode ser reutilizada a caixa adquirida no 1º ano)
1

Pincel nº 8 - chato (pode ser reutilizado o pincel adquirido no 1º ano)
Pincel nº 14 - chato (pode ser reutilizado o pincel adquirido no 1º ano)
Estojo escolar
Caderno com formatação diferenciada – a ser adquirido no Instituto Ivoti, na primeira
semana de aula (alunos novos). Aqueles que já são alunos da escola, devem utilizar o
mesmo caderno do 1º ano.
Caderno grande, sem espiral (48 folhas), com linhas – capa dura.
Camiseta adulto, manga curta (para utilizar nas atividades de Artes)
Material dourado em madeira
Pasta arquivo AZ, lombo estreito, com 2 furos (pode ser a mesma do ano anterior)

1
1
1
1
1
1
1
1

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. Para facilitar o manuseio dos cadernos pelas crianças não aceitaremos cadernos de 96 folhas.
5. Estojo escolar pequeno somente para: lápis de escrever, borracha, tesoura, apontador e cola bastão.
Livros de Literatura: os livros que são importados da Alemanha estarão disponíveis na plataforma apenas no
final de janeiro, devido a todo o processo de importação.
Literatura 2º ano – Manhã: os livros abaixo farão parte do trabalho do 2º ano - Bilíngue para complementar
os projetos desenvolvidos.
- Die Geschichte vom Löwen der nicht schreiben konnte Autor: Martin Baltscheit Editora: Beltz &
Gelberg ISBN: 9783407760562
- Freunde Autor: Helme Heine Editora:  Beltz & Gelberg  ISBN: 9783407760043
- Die Bremer Stadtmusikanten Editora: Klett ISBN: 9783126749039
- ELI Bildwörterbuch Deutsch – Junior Editora: Klett Sprachen Klett Sprachen ISBN:
9783125151529 (este livro já foi adquirido pelo 1º ano de 2020)
Literatura 2º ano – Tarde: o livro abaixo fará parte do trabalho do 2º ano da tarde para complementar projetos
desenvolvidos.
- Guilherme Augusto Araújo Fernandes Autores: Mem Fox e Julie Vivas Editora: Brinque-Book
ISBN: 9788585357474
- Um lugar especial Autora: Léia Cassol Editora: Cassol

