COLÉGIO MAGNUM BURITIS
LISTA DE MATERIAL 2021 - ORIENTAÇÕES
IMPORTANTES
“Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência”.
Santo Agostinho

Prezados pais ou responsáveis,
2020 foi um ano atípico em vários sentidos, inclusive com respeito à utilização dos materiais didáticos
programados como suporte pedagógico durante o período letivo.
Desta maneira, diante da imprevisibilidade do retorno das atividades presenciais nas escolas e, visando dirimir a
aquisição de materiais desnecessários, optamos por fazer uma lista mais enxuta, somente com itens
imprescindíveis para uma possível reabertura das escolas, já no início do ano letivo de 2021, mas que, também,
possa atender ao ensino remoto, caso esse persista na retomada das atividades escolares no próximo ano.
Para este período de pandemia, ressaltamos abaixo alguns cuidados importantes em relação a esta lista de
material. Lembramos que, neste momento, é fundamental mantermos o foco no combate e na prevenção da
COVID-19.
ORIENTAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DOS ALUNOS DO COLÉGIO MAGNUM
BURITIS:
AULAS PRESENCIAIS:
1 – Máscaras de proteção (uso obrigatório). A troca da máscara deve ser realizada a cada quatro horas ou quando
a mesma estiver úmida. Sendo assim, é fundamental que o aluno leve pelo menos duas máscaras para
substituição. Deve-se levar também um saco para guardar a máscara usada e, no caso de máscara descartável,
dispensá-la em lixo apropriado para este tipo de descarte e, em caso de máscara de tecido, guardá-la para que a
mesma possa ser lavada e higienizada em casa.
2 - Protetor facial - face shield (recomendado, não obrigatório).
3 - Utilização de brinquedos pedagógicos ou de entretenimento para a Educação Infantil e séries iniciais do Ensino
Fundamental: serão utilizados apenas os brinquedos da escola, não sendo permitida a entrada de brinquedos
trazidos do ambiente domiciliar. Os brinquedos pedagógicos utilizados na escola estão de acordo com as
recomendações (produzidos, preferencialmente, de material lavável e atóxico (plástico, borracha, acrílico, metal).
Não é recomendado o uso de brinquedos de madeira ou tecido. Brinquedos que não podem ser
higienizados não devem ser utilizados.
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4 – Os livros serão utilizados prioritariamente em casa, pelos alunos, e poderão ser demandados para uso na
escola, se necessário. Está proibido o compartilhamento e/ou empréstimo de livros, sejam eles didáticos, literários
ou de quaisquer outros fins.
5 – O uso de bebedouros só estará liberado para utilização com garrafa ou copo, individual, que deverá ser trazido
de casa pelo aluno.
6 – Para os alunos da Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental, será obrigatório o uso de merendeira
individual, identificada com nome, contendo: guardanapo descartável ou de pano, garrafa ou copo e talheres
(conforme necessidade).
FORMATAÇÃO DAS AULAS EM 2021
Independentemente do sistema de ensino que será adotado em 2021, a utilização da Plataforma Teams
permanecerá integrada ao planejamento pedagógico. Para melhor aproveitamento das aulas on-line, que poderão
acontecer, é recomendado que cada aluno(a) tenha um computador (ou notebook), com acesso à internet, com
câmera, e que faça uso de um fone de ouvido de boa qualidade.
Agradecemos a atenção e a compreensão e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessários.

Atenciosamente,

Isabel Castro

Supervisão Pedagógica
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5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
RELAÇÃO DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA AS AULAS PRESENCIAIS:
• 06 cadernos tipo brochurão - 60 folhas, sendo:
(01 Língua Portuguesa; 01 Matemática; 01 Geografia e História; 01 Ciências; 01 Língua Inglesa e 01 FHCV).
Obs.: Se em bom estado, poderão ser aproveitados os cadernos de Língua Inglesa e FHCV do ano anterior.
• 01 pasta Brasil com elástico.
• 01 estojo contendo: 03 lápis pretos, 02 borrachas, 01 apontador com depósito, 01 caneta marca-texto
(amarela), 01 caixa de lápis de cor e canetinhas 12 cores ponta fina. Os materiais do estojo deverão ser
substituídos ao longo do ano, de acordo com a necessidade.
• 01 tesoura sem ponta, com o nome do aluno gravado.
• 01 tubo de cola (que deverá ser mantido durante todo o ano).
• 01 régua comum de 30 cm (rígida).
• 01 transferidor (será utilizado no 2º semestre).
• 01 régua geométrica.
• 01 compasso (será utilizado no 2º semestre).
• 01 blusa de adulto (usada) para aula de Arte.
• 02 máscaras higienizadas e marcadas com nome e sobrenome da criança, acondicionadas em saco
plástico lacrado.
• Ao longo do ano letivo será solicitada a aquisição de 01 livro literário por Etapa.
TRAZER NA LANCHEIRA, MARCADOS COM O NOME DA CRIANÇA:
• 01 guardanapo de pano.
• 01 garrafinha (tipo squeeze).
• 01 colher (para usar sempre que necessário).
LIVROS
Língua Portuguesa

• ISBN: 9788557692138. Português Linguagens - 5º Ano - 7ª Edição
Reformulada - William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães - Atual
Editora.
• ISBN: 9788547237400. Interpretação de textos – Desenvolvendo a
competência Leitora – 5º Ano – 2ª Edição - William Cereja e Ciley Cleto –
Editora Atual.
•
Minidicionário da Língua Portuguesa.

Matemática
• ISBN: 9788508195763. Projeto Ápis Matemática 5 - 5º Ano – 4ª Edição Autor: Luiz Roberto Dante - Editora Ática.
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Língua Inglesa

História

• ISBN 9780995001015. Colégio Magnum BuritisShine On 5 – 5º Ano PK 2021 Susan Banman Sileci e Patrick Jackson – Oxford.
O Ensino de Inglês no Colégio Magnum Buritis possui um monitoramento
sistematizado, guiado por resultados através do teste de proficiência de acordo
com o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas – CEFR – um padrão
internacionalmente reconhecido para descrever as competências de comunicação
dos estudantes de línguas estrangeiras europeias.
Para que os alunos possam fazer o teste, a partir do 3º Ano do Ensino
Fundamental até a 3ª Série do Ensino Médio, o livro de Inglês – da Editora Oxford
- deve ser adquirido com o cartão, de acordo com o código ISBN. Esse cartão não
pode ser destacado do livro e será recolhido pela escola, nos primeiros dias de
aulas presenciais. Sem este cartão o aluno não será cadastrado para fazer o teste.
Livros adquiridos diretamente através da Distribuidora SBS, por meio on-line
(www.sbs.com.br/colegiomagnumburitis) ou presencial (loja da Savassi ou
Floresta), terão 10% de desconto.
• Minidicionário - Inglês/Português - Português/Inglês.
• ISBN: 9788516114367. Coleção Projeto Presente - História - 5º Ano - 5ª Edição
- 2018 - Ricardo Dreguer e Cássia Marconi - Editora Moderna – de acordo com a
BNCC.
• Caderno de atividades.

Geografia
• ISBN: 9788516114428. Coleção Projeto Presente - Geografia - 5º Ano - 5ª
Edição - 2018 - Neuza Sanchez Guelli e Cintia Nigro - Editora Moderna – de
acordo com a BNCC.
• Caderno de atividades.
• Atlas geográfico escolar – Maria Elena Simielli – Editora Ática.
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ISBN: 9788595220539 CTC! Nacional: 5º Ano
Obra concebida e realizada pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Experimenta
- Educação em Ciências. – 1ª ed. São Paulo: Experimenta - Educação em Ciências, 2018.

Ciências

Considerando a situação atípica e a necessidade de redução de custos, o Colégio Magnum
negociou com a Experimenta e conseguiu um acordo. Em caráter excepcional, o preço deste material para
o ano de 2021 será de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) com pagamento à vista, em boleto,
para os pais ou responsáveis que adquirirem o material na loja virtual da Experimenta, através do site:
www.experimentaciencias.com.br. O material encontra-se também disponível na livraria parceira,
Livraria João Paulo (todas as unidades), porém, o valor acima descrito será na aquisição somente através
do site.
As compras efetuadas até o dia 25.01.2021 pela loja virtual terão também o benefício da isenção
de frete. Serão acrescidos no kit individual os materiais que antes eram usados coletivamente. Cada
aluno receberá todo o material, de forma individual. O material será enviado em pacotes individuais
para o Colégio Magnum, com identificação do nome do aluno em sua caixa, até o dia 10.02.2021 e o
Colégio fará a entrega para os alunos.
Para os pais ou responsáveis que adquirirem o material após o dia 25.01.2021, o frete será
cobrado de acordo com a tabela dos Correios e o material será entregue no endereço do aluno (endereço
cadastrado no site). Ficou acordado também que o valor do produto CTC! NACIONAL PREMIUM da
Experimenta Ciências para 2022 será de R$ 319,00 (valor de 2020). A Experimenta não fará o reajuste
deste produto até o final de 2022, confirmando mais uma vez a parceria que deseja manter com o Colégio
Magnum.
As unidades da livraria que formam parceria de revenda dos produtos Experimenta em Belo
Horizonte para 2021 são:
LIVRARIA E PAPELARIA JOÃO PAULO II LIVROS NOVOS E USADOS - RUA FERNANDES TOURINHO 149
SAVASSI - TEL: 3212 3040
LIVRARIA JOÃO PAULO II LIVROS NOVOS E USADOS - AV. AFONSO PENA 526 SOBRELOJA CENTRO - TEL:
3272 6240

PARA AULAS REMOTAS, ALÉM DO MATERIAL LISTADO ANTERIORMENTE, A CRIANÇA DEVERÁ TER EM
CASA, NA SUA MOCHILA:
• 01 caixa de massinha de modelar.
• 06 potes de tinta guache (cores: verde, vermelho, azul, amarelo, branco e preto).
• 50 folhas de papel 40kg tamanho A4.
• 01 pacote com 50 balões coloridos nº 9.
• 01 pincel redondo para pintura nº 6.
• 01 pincel chato para pintura nº 10.
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OBSERVAÇÕES:
• No dia 26/01/2021, às 19h30, realizaremos uma reunião, na Plataforma Teams, para esclarecimentos
sobre a organização das rotinas da série. O convite será enviado via e-mail para os pais.
• Dia 03 de fevereiro - Início das aulas.
• As orientações para o início das aulas em fevereiro serão encaminhadas pela direção.
• Os materiais não serão conferidos e devem ser mantidos na mochila da criança diariamente.
• Recomendamos etiquetar com nome e sobrenome todos os materiais da criança.
• Os cadernos brochurão ficam mais resistentes, colocando-se uma gominha no meio, antes de encapá-los.
• Solicitamos a não aquisição de cadernos de capa dura, de espiral ou com quantidade de folhas maior que
a indicada, para não acarretar aumento de peso nas mochilas.
• Para auxiliar na organização do material do aluno, solicitamos que sejam adquiridos cadernos que já vêm
com margem.
• O nome da criança deverá vir na capa de cada caderno e de cada livro.
• Não incluir no material: estilete, corretivo e lapiseira.
• A pasta Brasil do ano anterior poderá ser reutilizada.

