
 

Prezados Pais, 

Temos o prazer de publicar a relação dos recursos didático-pedagógicos 

necessários para cada aluno neste ano letivo. 

É fundamental que as famílias compreendam que não se trata de uma simples 
lista de itens, mas de um conjunto, cuidadosamente selecionado, de recursos, que 
leva em conta o programa de ensino do Colégio, novas orientações da legislação e, 

agora, as tendências de inovação progressivamente incorporadas ao nosso cotidiano. 

Por isso, como antecipamos no fim do ano, a lista do 7o ano do Ensino 
Fundamental inclui também a adoção de livros didáticos digitais – neste caso, de 

Espanhol. São conteúdos originais da Editora Moderna, customizadas para o projeto 
pedagógico do Colégio Magno. 

Não se trata apenas da mudança de suporte do papel para o livro, mas de 

novas formas de composição de conteúdos, navegação e acesso a recursos de 
aprendizagem, as quais serão incorporadas por nossos alunos e professores de forma 
planejada e gradual. Evidentemente, tal iniciativa traz impacto sobre a 

sustentabilidade pela economia de papel e também pela redução de custos, uma vez 
que os preços das obras digitais são menores do que os das edições impressas. 

Como todo novo recurso apresentado, neste também é preciso que as famílias 

sigam novas orientações para a sua aquisição. Por isso, ao fim da lista de material, os 
senhores encontrarão a carta preparada pela equipe da Plataforma digital Essia para 

as famílias do Magno, com mais explicações e as orientações para a aquisição das obras. 

É importante dizer ainda que entre os livros didáticos adotados pelo Magno 
estão edições que oferecem uma versão digital, e estas também poderão ser 
acessadas pelos alunos em sala de aula. 

Em consequência, torna-se necessário que as famílias possibilitem aos seus 

filhos o uso, na Escola, de um dispositivo que permita a leitura e a navegação na 
Internet, como tablets ou notebooks, conforme a preferência de uso. 

Em todo o mundo, esse processo se denomina BYOD (Bring your Own Device), o 

que significa assumir esses recursos tecnológicos como parte integrante da vida dos 
cidadãos do século XXI e, portanto, instrumentos com os quais todos aprendemos. Assim 

como lápis, caneta, calculadora, livros e cadernos, esses dispositivos tecnológicos passam 
agora a compor o material escolar como qualquer outra ferramenta, pela qual cada 
jovem será totalmente responsável. 

Vale lembrar que boa parte dos alunos já possui e, muitas vezes, traz para a 

Escola seus equipamentos, para uso recreativo ou comunicação. Agora, cada vez mais 
podem explorar o potencial desses dispositivos para a mais importante de todas as 

atividades humanas: a aprendizagem. 



É muito importante que as famílias acompanhem de perto esse processo e 

participem das atividades dos filhos, agora também no ambiente virtual. A educação 
no Magno busca abrir um novo horizonte de oportunidades de aprendizagens 

significativas para os jovens, em um mundo no qual já navegam e que inegavelmente 
fará parte de sua educação ao longo da vida – o mundo virtual. 

Atenciosamente, 

A Direção 
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Papelaria 

Disciplina Material 

–  1 agenda (opicional) 

Português 

 1 caderno universitário – 100 folhas (Gramática) 

 1 caderno universitário – 100 folhas (Produção Textual e 

Literatura) 

 1 pasta com ferragem e 30 plásticos (Produção Textual) 

Inglês  1 caderno universitário – 100 folhas 

Espanhol  1 caderno universitário – 50 folhas 

Matemática 

 1 caderno universitário – 100 folhas (Álgebra) 

 1 lapiseira 0,5 mm ou 0,7 mm HB 

 1 borracha Faber-Castell TK 7081 

 1 régua transparente – 30 cm 

 1 compasso 

 2 esquadros (45º e 60º) 

 1 transferidor (180º) 

 1 caderno de desenho cartografia 2x5 mm x 200 mm 100 folhas 

(Geometria) 

Ciências  1 caderno universitário – 100 folhas 

Geografia e 

História 
 1 caderno universitário – 100 folhas (História e Geografia) 

Material de uso 

comum 

 1 pasta arquivo  

 1 equipamento com acesso à Internet, como  tablet ou notebook, 

conforme a preferência de uso (obrigatório) 
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Livros 

Disciplina Título do livro Complemento Autor Editora 

Português 

Português: linguagens, 

7o ano 

9a ed. (2018) 

ISBN 

9788557691933 

William Cereja 

Carolina Dias Vianna 
Atual 

Gramática – Uma reflexão 

sobre a língua 

Vereda digital 

(somente para alunos novos) 

1a ed. (2017) 

ISBN 

9788516106881 

Telma de Carvalho 

Guimarães 
Moderna 

Literatura 

Extraordinário fevereiro e março R.J. Palacio Intrínseca 

Billy Elliot março e abril Melvin Burgess 
WMF Martins 

Fontes 

Inglês 

Think Level 2 (Student’s 

Book with Online Workbook 

and Online Practice) 

 

(2015) 

ISBN 

9781107509108 

Herbert Puchta 

Jeff Stranks 

Peter Lewis-Jones 

Cambridge 

University 

Press 

Huckleberry Finn 

(1st Bimester) 

ISBN 

9780194790635 
Mark Twain Oxford 

A Little Trouble in 

Amsterdam 

(2st Bimester) 

ISBN 

9780521148986 
Richard MacAndrfew Cambridge 

Espanhol Plataforma Essia 

Livro digital. 

 Instruções para 

compra a seguir. 

  

Matemática 
Matemática e realidade, 

7o ano 

 

9a ed. (2018) 

ISBN 

9788557692015 

Gelson Iezzi 

Osvaldo Doce 

Antonio Machado 

Atual 

Ciências 

Ciências naturais: 

aprendendo com o 

cotidiano, 7o ano 

6a ed. (2017) 

ISBN 

9788516107208 

Eduardo L. Canto 

Laura C. Canto 
Moderna 

Geografia 
Expedições geográficas, 

7o ano 

 

2a ed. (2016) 

ISBN 

9788516100155 

Melhem Adas 

Sérgio Adas 
Moderna 

História 
Estudar história: das 

origens do homem à era 

digital, 7o ano 

 

2a ed. (2016) 

ISBN 

9788516099992 

Patrícia R. Braick Moderna 

Obs.: Recomendamos a assinatura de periódicos de grande circulação, tais como O Estado de S. Paulo ou Folha de S. 

Paulo e de semanários como Veja e Isto É. 

Não será permitido o uso de fichário no 7o ano. 



 

 

Prezados Pais, 

 

A partir de 2019, o Colégio Magno vai adotar um modelo de material didático 
totalmente digital em algumas disciplinas, por meio da Plataforma digital Essia. 

Além de permitir maior flexibilidade para adaptar as obras de referência ao 
modelo de ensino da Escola, os materiais digitais permitem também melhor 

acompanhamento das atividades dos alunos sobre o conteúdo e novas formas de 
interação entre alunos e professores. 

A Essia acredita muito no potencial das novas tecnologias para desenvolver 

ainda mais o potencial dos alunos e prepará-los para o futuro. Estamos 
entusiasmados com as novas possibilidades e temos certeza de que serão 

experiências muito positivas para os alunos. 

Criamos uma página do nosso site para recebê-los e para orientar a aquisição 
desse recurso. Basta acessar o link <https://colegiomagno.essia.com/material/>. 

Trata-se de um procedimento de compra digital análogo às compras de livros 

em sites, com todas as instruções para tirar dúvidas e acessar o nosso SAC.  

Garantimos, assim, às famílias do Colégio Magno todo o apoio necessário para 
que tenham uma experiência feliz de ingresso em um novo tempo do uso de recursos 
didáticos virtuais na Educação. 

 

Atenciosamente, 

 

André Matos, CEO 
@andremmatos 

(021) 3094-7500 
Essia · http://essia.com 

https://colegiomagno.essia.com/material/

