
Material Escolar e Livros Didáticos – Ano Letivo 2022

Novo Ensino Médio – 1º Ano

Prezados Senhores Pais/Responsáveis,

Caras e caros Alunos,

Concluímos as tratativas e firmamos contrato para o uso do material didático junto à SOMOS
Educação na semana passada. Usaremos a Plataforma Plurall e todo o material será disponibilizado
de modo online aos nossos alunos. O acesso ocorrerá por meio de Chromebooks, que serão cedidos,
em regime de comodato, pela SOMOS Educação. Cada aluno terá o seu código de acesso, que será
estritamente individual e não transferível.

A estruturação do Novo Ensino Médio está sendo uma grande oportunidade de valorizar a
construção do Projeto de Vida de cada um dos nossos alunos. O material didático deve, portanto,
estar alinhado com os novos tempos. Na negociação com a SOMOS conseguimos um desconto
especial de 47% no valor a ser pago pelos estudantes do Instituto Ivoti. Por isso, o valor será de
R$1.675,33 para o ano de 2022. A compra será individual, diretamente com a empresa Livro Fácil,
que oferecerá possibilidades de parcelamento e diferentes formas de pagamento. Importante
salientar que o desconto de 47% permanecerá para os próximos anos.

A comercialização do material será realizada pela empresa Livro Fácil:

● Acesse o site: https://www.livrofacil.net/
● No campo: 'Escreva aqui o nome da escola' - digite: Instituto Ivoti
● Insira o código: ivoti2022
● Insira o nome completo do(a) estudante e siga as orientações.

A entrega dos chromebooks será realizada na escola no retorno às aulas, assim que disponibilizados
pela Somos Educação.

Atenciosamente,

A Direção.

Demais materiais didáticos para o ano letivo de 2022:

INGLÊS: Os livros de Língua Inglesa são adquiridos depois das provas de nivelamento e têm um

código de acesso à plataforma online, que será parte da avaliação dos alunos. Este código só pode

ser cadastrado uma vez.

Camiseta escolar - as empresas que confeccionam camisetas personalizadas do Instituto Ivoti

venderão e realizarão pedidos nos primeiros dias de aula, 14/02 e 15/02, no Saguão do Prédio

Central.
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1. Material básico:

• Agenda escolar 2022 (poderá ser adquirida na secretaria da escola)

• Bloco acadêmico do Instituto Ivoti (poderá ser adquirida na secretaria da escola)

• Cadernos

• 1 tabela periódica atualizada (com 118 elementos). Sugestão: Tabela Atômica, autor J.C.

Gonçalves, ISBN 85-87667-01-7

• 1 envelope pardo para guardar a tabela periódica (25cm x 18cm)

• 1 calculadora científica não programável, preferencialmente modelo Casio fx – 82MS (para as

disciplinas de Matemática e Física)

• 1 régua de 30 cm, 1 transferidor, 1 compasso

• Tesoura, cola, caixa de lápis de cor, canetas hidrocor

• Lápis ou lapiseira, marcador de texto, borracha, caneta

• 10 folhas de desenho

• Para Arte: 1 pasta com sacos plásticos (mínimo 10)

• Para Ciências da Natureza: 1 jaleco em algodão e 1 óculos de proteção em acrílico.
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