LISTA DE MATERIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 2021
4º 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 – Todo o material deverá vir identificado com o nome do aluno.
Discriminação
Garrafa de água com nome
Agenda do Instituto Ivoti
Material do Programa Mente Inovadora (a ser adquirido na escola no início do ano letivo)
Caixa para guardar o material (8,6 litros) – a ser adquirida no Instituto Ivoti ou usar do ano
anterior
Caneta “marca texto”, amarela.
Caneta esferográfica, ponta fina, azul.
Lápis de escrever – B
Borracha branca macia
Tesoura com bom corte, sem ponta.
Régua de 30 cm – metal ou acrílico
Apontador com reservatório – um furo
Cola bastão de boa qualidade
Cola branca líquida em tubo
Caixa de lápis de cor – 12 cores

Quantidade
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Estojo escolar
Caderno ¼ sem espiral, com linhas (48 folhas) – capa dura.
Caderno quadriculado 7x7, tamanho 200 x 275 mm, sem espiral (96 folhas) – capa dura, com
margem (brochurão universitário)
Caderno com linhas, tamanho 200 x 275 mm, sem espiral (48 folhas), com margem – capa dura
(brochurão universitário)
Caderno ¼, com linhas, sem espiral (48 folhas) – capa dura (Alemão usar do ano anterior)
Caderno com linhas, pequeno, sem espiral, capa dura, 48 folhas (aulas de Música – será utilizado
o mesmo até o 5º ano)
Pincel n° 08 - chato
Pincel n° 14 - chato
Caixa de caneta hidrocor – ponta grossa, 12 cores.
Caixa de giz pastel (6 cores)
Caixa de lápis de cera – 6 cores, curto e fino.
Pasta sanfonada A4
Camiseta adulto, manga curta
Prancheta para folha tamanho A4

1
2
1

Pasta com elástico fina (a mesma do 3º ano)

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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.
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. (utilizar do ano anterior)
● Dicionário Português/Alemão.
Livros didáticos
● Marcha Criança: história e geografia 4º ano. Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho, Vívian
Marsico. Editora Scipione.
● Livro de Alemão “Magnet A1.1 Neu” - Cornelsen (o mesmo do 3º ano - somente para alunos da
tarde)
● Livro de Inglês – Kids Web 4. Student's Book Pack. A1. Simon Brewster Richmond. 3a edição. ISBN:
9788516119553.
Livros de literatura - turno da MANHÃ
● Irgendwie Anders - Kathryn Cave and Chris Riddell - Editora: Oetinger - ISBN: 9783789163524
ou ISBN: 9783751201049
● Kennst du Pippi Langstrumpf? -  Astrid Lindgren - Editora: Oetinger - ISBN: 9783789159305
● Meine liebsten Dinge müssen mit - Sepideh Sarihi - Editora: Beltz & GElberg, ISBN:
9783407823373
Livros de literatura - turno da MANHÃ E TARDE
● Viajando com esperança para o desconhecido - Leani Koppe - Editora Oikos (Ler nas férias)
● A bolsa amarela - Lygia Bojunga Nunes - Editora Agir
● O pequeno príncipe - Antonie de Saint-Exupéry - Editora Agir

