LISTA DE MATERIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 2021
3º ANO
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 maior para guardar o material a ser adquirida no Instituto Ivoti. A caixa do 3º ano
é maior do que a utilizada nos anos anteriores (8,6 litros).

1

Pasta com elástico (fina)

1

Lápis de escrever – 2B

2

Borracha branca macia

2

Tesoura com bom corte, sem ponta

1

Régua de 30cm – metal ou acrílico (não maleável)

1

Apontador com reservatório – um furo

1

Cola bastão de boa qualidade

1

Cola branca líquida em tubo grande

1

Caixa de lápis de cor – 12 cores

1

Caixa de lápis de cera – 12 cores, curto e grosso

1

Conjunto de canetas hidrocor 6 cores - ponta grossa

1

Estojo escolar

1

Caderno pequeno, com linhas, capa dura, sem espiral, 96 folhas (aula de Música – será
utilizado até o 5º ano)

1

Caderno pequeno, com linhas, capa dura, sem espiral, 48 folhas (aula de Alemão)

1

Caderno pequeno, com linhas, capa dura, sem espiral, 48 folhas

1

Caderno com linhas, tamanho 200 x 275 mm, sem espiral (48 folhas), com
margem – capa dura (brochurão universitário) (“aula normal”)

1

Caderno com linhas, tamanho 200 x 275 mm, sem espiral (48 folhas), com
margem – capa dura (brochurão universitário) (bilíngue)
Caderno quadriculado 7x7, tamanho 200 x 275 mm, sem espiral (96 folhas) – capa dura,
com margem (brochurão universitário)

1

Pincel n° 08 - chato

1

Pincel n° 14 - redondo

1

Camiseta adulto, usada, manga curta

1

Caneta marca texto de cor amarela

1

Pasta catálogo com 50 plásticos

1

Prancheta para folha tamanho A4

1

Observações:
1. Todo “Material Individual” 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.
Livros: os livros que são importados da Alemanha estarão disponíveis na plataforma apenas no final de janeiro,
devido a todo o processo de importação.

Livros
●

Dicionário – Aurélio ou Luft – de acordo com a nova ortografia

Livro didático 3º ano Tarde
●

Livro de alemão (somente para alunos do turno da tarde) – “Magnet A1.1 Neu”- Cornelsen

Livros de Literatura 3º anos Manhã e Tarde
●
●
●

Felpo Filva - Eva Furnari - Editora Moderna
(Algum livro da autora): Márcia Funke Dieter - Editora Ateliê de Histórias
Um dia especial - Léia Cassol - Editora Cassol

Livros de Literatura 3º ano Manhã
●
●

Frederick, Autor: Leo Lionni, Editora: B
 eltz & Gelberg, ISBN: 9783407760074
Post für den Tiger, Autor: Janosch, Editora: Beltz & Gelberg, ISBN: 9783407760142 ou ISBN:

●

9783407805720
Ich bin für mich, Autor: Martin Baltscheit und Christine Schwarz, Editora: Verlag: Beltz &
Gelberg, ISBN: 9783407760968

Sugestões de leitura para os alunos do 3° ano do EF1: as sugestões de livros listadas a seguir são algumas ideias
que servirão para ampliar conhecimentos sobre obras de autores reconhecidos pela crítica literária. Estas obras
também podem ser adquiridas pelos alunos para fazerem parte de seu acervo pessoal.
SUGESTÕES DE LEITURAS
TÍTULO

AUTOR (A)

EDITORA

O Menino Maluquinho

Ziraldo

Editora Melhoramentos

Uma Professora Muito Maluquinha

Ziraldo

Editora Melhoramentos

O Menino Marrom

Ziraldo

Editora Melhoramentos

O diário da Julieta

Ziraldo

Editora Globo

As reinações de Narizinho, vol. 1

Monteiro Lobato

Editora Globo

Caçadas de Pedrinho

Monteiro Lobato

Editora Globo

A invenção de Hugo Cabret

Brian Selznick

Edições Sm

Como nasceu a alegria

Rubem Alves

Editora Paulus

Marcelo, Marmelo, Martelo e Outras Histórias

Ruth Rocha

Editora Salamandra

Os Contos de Beedle, o Bardo.

J. K. Rowling

Editora Rocco

Alice no País das Maravilhas – versão original.

Lewis Carrol

Editora Usborne – Nobel

Poemas de Bolso

Márcia Funke Dieter

Editora Ateliê de Histórias

Chapeuzinho Amarelo

Chico Buarque

Editora José Olympio

Entre Nuvens

André Neves

Editora Brinque-Book

Tecelina

Gláucia de Souza

Editora Projeto

Quem quer brincar comigo?

Tino Freitas

Editora Abacatte

O mistério da fábrica de livros

Pedro Bandeira

Editora Moderna

Como se fosse dinheiro

Ruth Rocha

Editora Salamandra

Tudo é possível

Lúcia M. T. Furlani

Editora Unisanta

Rubens, o semeador

Ruth Rocha

Editora Salamandra

A Casa da Árvore Mágica (Série com 16 livros)

Mary Pope Osborne

Editora Farol

