
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2020 

 

Prezadas Famílias do 5º ano do Fundamental, 

 

Reafirmando o compromisso de oferecer educação de qualidade aos nossos estudantes e às famílias, o Colégio Santa 

Marcelina está sempre em busca das melhores soluções educacionais e inovações que estejam de acordo com nosso 

projeto pedagógico, nossa missão e nossos valores institucionais. 

Dessa forma, ao longo deste ano, nossa equipe pedagógica conduziu uma extensa análise de Plataformas Tecnológicas 

e Materiais Didáticos para serem implantados em toda a rede de Colégios Santa Marcelina a partir de 2021 e, após 

este minucioso processo, elegemos o Ecossistema EDUCAMOS como a nova solução didática. 

O Ecossistema EDUCAMOS é produzido pela SM Educação - empresa de origem católica com mais de 80 anos de 

tradição na produção de conteúdos didáticos e tecnológicos de alta qualidade - e é composto por um conjunto de 

materiais didáticos impressos e digitais, plataforma tecnológica de gestão da aprendizagem, relatórios que permitem 

ao professor mediar o processo de aprendizagem e uma série de outros recursos. 

Os principais benefícios desse projeto para nossos estudantes são: 

• Proposta inovadora com apelo tecnológico, criando um ambiente digital e colaborativo, buscando a 

implantação e apropriação de uma cultura essencialmente digital, nativa aos nossos estudantes; 

• Amplo repertório de conteúdos com diversas linguagens que mobilizam o raciocínio e as atitudes 

investigativas: sequências didáticas, vídeos, simuladores, galerias, objetos interativos; 

• Avaliações que permitem ao professor acompanhar e potencializar o desenvolvimento de cada estudante; 

• Orientação de especialistas certificados para contribuir com a formação dos profissionais de nossa 

instituição, pensando no desenvolvimento de competências dentro do Colégio. 

Outro importante benefício é que, a partir de agora, os livros escolares poderão ser adquiridos com desconto de 

15% pela plataforma SM Direto, proporcionando maior conveniência, rapidez e economia, de uma forma fácil e 

segura. Com o SM Direto, os livros adquiridos serão entregues diretamente no Colégio Santa Marcelina, sem a 

cobrança de frete e, para quem adquirir os livros escolares em dezembro, os valores poderão ser divididos em até 12 

vezes sem juros. Em janeiro, os valores poderão ser divididos em 7 vezes sem juros e, em fevereiro, em 5 vezes sem 

juros. 

Quem realizar a compra até 29/12/2020 - os livros estarão no Colégio para serem retirados nos dias 20, 21 e 22 de 

janeiro de 2021, das 9h às 12h e das 13h às 17h. 

Quem realizar a compra até 15/01/2021 - os livros estarão no Colégio para serem retirados no dia 1º de fevereiro de 

2021, das 9h às 12h e das 13h às 17h. 

Para quem fizer a compra até 01/02/2021 - os livros estarão no Colégio para serem retirados no dia 22 de fevereiro 

de 2021, das 9h às 12h e das 13h às 17h. 

Basta acessar o site www.smdireto.com.br e utilizar o código exclusivo abaixo para a série desejada. A lista completa 

de livros para o ano letivo de seu filho já vai aparecer na tela com os valores e as opções de parcelamento sem juros. 

Voucher - 5º ano Fundamental 1 47535F17 
Confiamos que esta será uma parceria de sucesso e que essa evolução nos dá respaldo para continuarmos a nossa 

jornada rumo a uma educação transformadora e de excelência. 

Estamos à disposição para outros esclarecimentos. 

Em Cristo, 

 
Ir. Roseli Hart 

Diretora Pedagógica 
 

http://www.smdireto.com.br/


 

 

LISTA DE MATERIAL – 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

LIVROS 
 

ENSINO RELIGIOSO: Plataforma digital didática e 

material impresso – Editora SM. 

- Semear Juntos: ensino religioso, volume 5. SM 

Educação (org.) 2ª edição. São Paulo, edições SM, 2020. 

ISBN 978-65-5744-023 

- BÍBLIA. Português. CNBB. 2002. Edições Loyola 

 

LITERATURA:  

1ª etapa: OLIVEIRA, Pedro Antônio de. Oreosvaldo. Ed. 

Lê   

CARNEIRO, Angela. Nem tão sozinhos assim... Ed. Lê 

2ª etapa: CARR, Stela. Cuidado não olhe para trás. 

Moderna 

3ª etapa: SANTOS, Jorge Fernando dos. Alguém tem 

que ficar no gol. Ed. SM  

 

LÍNGUA PORTUGUESA: Plataforma digital didática e 

material impresso – Editora SM 

- Minidicionário da Língua Portuguesa  Edição revista e 

atualizada. Sugestões: Houaiss, Aurélio, Sacconi, 

Silveira Bueno 

 

LÍNGUA INGLESA: Material será disponibilizado via 

SYSTEMIC ao longo do ano letivo/2021 

 

MATEMÁTICA: Plataforma digital didática e material 

impresso – Editora SM 

 

CIÊNCIAS: Plataforma digital didática e material 

impresso – Editora SM 

 

GEOGRAFIA: Plataforma digital didática e material 

impresso – Editora SM 

- SIMIELLI, Maria Helena. Atlas Geográfico Escolar. 36 

ed. São Paulo: Ática, 2012 

 

HISTÓRIA: Plataforma digital didática e material 

impresso – Editora SM 

 
 

MATERIAL INDIVIDUAL 

 
• 02 Cadernos brochurão 80 folhas - para 

Matemática e Língua Portuguesa 

• 03 Cadernos brochurão 60 folhas - para História, 

Geografia, Ciências 

• 01 Caderno brochurão 60 folhas – para Ensino 

Religioso (O caderno solicitado poderá ser 

utilizado o do ano anterior)  

Língua Inglesa: Não haverá a utilização de 

caderno. 

• 01 Bloco pautado com logomarca do Santa 

Marcelina  

• 01 Estojo com zíper completo com: 02 lápis 

pretos, 01 borracha, 01 apontador com recipiente, 

01 caixa de lápis de cor a partir de 12 cores,             

01 tesoura sem ponta  

• 01 Vidro de cola 90 g  

• 01 Caneta marca texto 

• 01 Régua transparente 30 cm  

• 01 Flauta doce soprano - tipo barroca - com nome 

(sugestão Yamaha)          

• 01 Pasta catálogo preta de capa dura com 50 

plásticos tamanho ofício - para Produção de 

textos 

• 01 Pasta catálogo preta com 20 plásticos grossos 

ofício - para arquivamento de materiais de música  

• 01 Pasta Brasil plástica  

• 01 Revista em Quadrinhos Nova  

• 10 Folhas de papel almaço quadriculado 0,7 mm x 

0,7 mm – para atividade de matemática 
 
 
 
 

  
  

 

 
OBSERVAÇÕES:  

✓ O material escolar deverá ser etiquetado com nome e série do aluno e encapado.  

✓ Ao longo do ano, serão solicitados pagamentos para trabalhos de campo, apresentações teatrais, comemorações, 

entre outros eventos. 

✓ Evitar a aquisição de materiais escolares que sejam excessivamente coloridos ou com brilho e que oportunizem a 

dispersão do aluno. 

✓ Não será permitido xerox de livros didáticos, paradidáticos e literários.  

✓ Todos os livros deverão estar de acordo com os dados da lista de materiais. 

✓ Os livros didáticos são consumíveis, adquirir livros novos. 

✓ Serão pedidos, ao longo do ano, livros literários e paradidáticos. 

✓ Haverá necessidade de reposição de material individual ao longo do ano.  

✓ Essa lista também está disponível no site: www.santamarcelina.org.br.  

 No 1º dia de aula trazer apenas o caderno de Língua Portuguesa, Matemática e estojo. 

http://www.santamarcelina.org.br/


  INFORMAÇÕES GERAIS – 2021 
 
 
1. INÍCIO DO ANO LETIVO:   

SEGMENTO  DATA  HORÁRIO (presencial) 

Ed. Infantil 
(Nível II ao Nível V) 

2 de fevereiro 
(novatos) 

7h10min às 9h10min (manhã) 
13h às 15h (tarde). 

3 de fevereiro 
(novatos e 
veteranos) 

Horário normal  
Obs.: Somente o Nível II terá horário diferenciado dos dias 02 a 05/02: 
Turno da manhã: 7h10min às 9h10min.   
Turno da tarde: 13h às 15h. 

Ensino Fund. I (1º ao 5º ano) 2 de fevereiro 
(novatos e 
veteranos) 

Horário normal (manhã/tarde). 
 

Ensino Fund. II (6º ao 9º ano) 

Ensino  Médio 
OBS.: Se o início das aulas não for na modalidade presencial, enviaremos novas informações e orientações no final de janeiro de 2021. 

 

2.  A AGENDA DO COLÉGIO (impressa) é de uso diário e será entregue no início das aulas para o Infantil e o 

Fundamental I, se pudermos trabalhar presencialmente. 

 

3.  UNIFORME - Todas as peças listadas abaixo são de uso obrigatório:  
 

a) Uniforme diário completo, inclusive agasalho padrão de frio e tênis adequado para as atividades físicas; 
b) Fundamental II, 1ª e 2ª séries do Ensino Médio: jaleco branco (modelo da escola) para as aulas de Artes Plásticas e nos 

Laboratórios; 

c) Fundamental I: jaleco branco (modelo da escola), para as aulas nos Laboratórios (exceto para o 1º ano); 
d) Educação Infantil e Fundamental I: avental azul (modelo da escola) para as aulas de Artes Plásticas; 
e) Todas as peças são de uso pessoal; não será autorizado empréstimo. 

 

Para Educação Física: orientamos que os alunos tenham uma segunda camisa do uniforme para usá-la após a 
aula de Educação Física. 
Todas as peças do uniforme devem ser identificadas com nome e sobrenome, Nível/Ano/Série/Turma com caneta de tecido.   
Obs.: O colégio não se responsabiliza por peças de uniforme perdidas. 

 
 

4. ENDEREÇOS PARA ADQUIRIR OS UNIFORMES: 
 

. Confecções Elaine Gontijo – INTERNET: www.uniformeselainegontijo.com.br 
Alameda das Princesas, 736, Bairro São José – Belo Horizonte – MG.  
Telefone: (31) 3403-2881/ 3024-5990 
 

             . Hoffman Confecções Ltda – INTERNET: www.hoffman.ind.br  
 

Loja 1 - Rua Ministro Oliveira Salazar, 855,  
Bairro Santa Mônica – Belo Horizonte – MG 
Telefone: (31) 3318-7912  
WhatsApp: 9 7135-3080 
 

Loja 2 - Rua Agenor Goulart Filho, 414 
(Paralela à Rua Conceição do Mato Dentro). 
Bairro Ouro Preto – Belo Horizonte – MG 
Telefone: (31) 2555-7972 / 2555-7911  
WhatsApp: 9 7135-3080 

 

5. PAPELARIA LIPY:  
Informamos que a Papelaria Lipy não atenderá no Colégio nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro.  
Para os que desejarem, o atendimento será na Rua Izabel Bueno, 1026, Bairro Jaraguá, Belo Horizonte - MG, 
CEP: 31255-750. 
Telefone: (31) 3441-6650 – 34435808 / WhatsApp:  9 9613-4177 / E-mail: lipy1@yahoo.com.br  
 
 

UMA ESCOLHA PARA TODA A VIDA!  

_____________________________________________________________________________________  
Alameda das Falcatas, 505 - Bairro São Luís - Pampulha - CEP: 31275-070  

Tel.: (31) 3441-4988   e-mail: colegiobh@marcelinas.com.br 
 

http://www.uniformeselainegontijo.com.br/
http://www.hoffman.ind.br/
mailto:Telefone
https://www.google.com/search?q=jaragua+lipy&oq=jaragua+lipy&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.6643j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:lipy1@yahoo.com.br

