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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RELAÇÃO DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA AS AULAS PRESENCIAIS:
• 01 Jaleco branco para uso nas aulas de laboratório (quando necessário nas aulas presenciais).
• Cadernos para Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Língua Inglesa e FHS (não
•
•
•
•

autorizamos o uso de fichário).
01 par de esquadros – compasso – transferidor – régua milimetrada.
01 caderno quadriculado (pode ser utilizado o do ano anterior). Será usado em Matemática.
02 pastas-catálogo com 50 plásticos (Laboratório e Redação).
Estojo contendo lápis/lapiseira, canetas preta, vermelha e azul, borracha, lápis de cor, régua, tesoura e cola.

MATERIAIS PARA ARTE
01 caderno de desenho tamanho A4 (sem folhas de seda).
01 régua 30 cm (plástico transparente).
01 caixa de lápis de cor.
01 tesoura (sem ponta).
01 vidro de cola branca.
01 compasso.
• 01 caneta preta escrita fina ponta porosa.
• Não autorizamos o uso de estilete.
• O nome do estudante e o ano de escolaridade deverão ser registrados em todos os materiais.
•
•
•
•
•
•

LIVROS
Língua Portuguesa
•

ISBN: 9788557691933 - Português Linguagens - 7º Ano - 9ª Edição - William
Roberto Cereja & Carolina Dias Vianna - Editora Atual.

•

Minidicionário.
Código de um cavaleiro – Ethan Hawker – Harper Collins Br.

•
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•

Minidicionário (Ing./Port. – Port./Ing.).

•

ISBN: 9780994391070. Colégio Magnum Buritis Metro 1 EF1 7º Ano PK 2021 –
Autores: James Styring & Nicholas Times - Editora: Oxford University.
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.
Matemática

•

ISBN: 9788508193202. Teláris Matemática 7° Ano BNCC + Caderno de
atividades – Autor: Luiz Roberto Dante. 7º Ano - 3ª Edição – 2019 – Editora
Ática.

•

ISBN: 9788516113612 - Estudar História: Das Origens do Homem à Era Digital 7º Ano - 3ª Edição - 2018 - Patrícia Ramos Braick - Editora Moderna.

•

ISBN: 9788541823319 - Geração Alpha Geografia 7 - 7º Ano - 3ª Edição –
Sampaio, Fernando dos Santos e Medeiros, Marlon Clóvis– 3ª Edição 2019 –
Edições SM Educação.
Atlas Geográfico Escolar (atualizado).
(Esse atlas será utilizado nos anos posteriores).

História

Geografia

•
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Ciências

9788508193240 - Projeto Teláris - Ciências - 7º Ano Gwadsznajder, Fernando - Editora Ática.

• ISBN:

3ª Edição 2019.

OBSERVAÇÕES:
• No dia 26/01/2021, às 07h30, 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.

