
 

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 6o ano do Ensino Fundamental 
inclui a adoção de um livro didático digital – neste caso, de Espanhol. 

Incluímos também, na lista de material pedagógico do 6o ano, a assinatura da 

plataforma digital Árvore de Livros, uma rica biblioteca virtual escolar em que nossos alunos 

poderão encontrar a versão digital de livros de literatura, enciclopédias e recursos diversos. 

Assim, também, muitas obras literárias periodicamente solicitadas pela Escola já estarão 
disponíveis neste ambiente. 

No ano passado, como forma de preparação para esta inovação, a Escola já realizou 

pilotos bem-sucedidos, inclusive merecedores de prêmios, no Ensino Fundamental I, utilizando 
a Árvore de Livros  

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 as obras digitais custam menos do que as edições impressas 
ou já estão incluídas em serviços de assinatura. 

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 pelas equipes das plataformas Essia e Árvore de Livros para 
as famílias do Magno, com essas orientações necessárias. 

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. 

Em todos os casos, 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 fará parte de sua 
educação ao longo da vida – o mundo virtual. 

Atenciosamente, 

A Direção 

 

 

 

 

 

 

 

Papelaria 

Disciplina Material 

– ● 1 agenda (opcional) 

Português 

● 1 caderno universitário –  Gramática 

● 1 caderno universitário –  Produção Textual e Literatura  

● 1 pasta com ferragem e 30 plásticos - Produção Textual 

Inglês ● 1 caderno universitário  

Espanhol ● 1 caderno universitário  

Matemática 
● 1 caderno universitário  

● 1 régua transparente – 30 cm 

Ciências ● 1 caderno universitário  

Geografia ● 1 caderno universitário  

História ● 1 caderno universitário  

Material de uso 

comum 

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

conforme a preferência de uso (obrigatório) 

● 2 pastas com ferragem com 30 plásticos cada 

● Lápis 

● Caneta 

● Borracha 

● Marca-texto 
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Livros 

Disciplina Título do livro Complemento Autor Editora 

Português 

Português: 

linguagens, 6o ano 

 

9a ed. (2018) 

ISBN 

9788557691919 

 

William Cereja  

Carolina Dias Vianna 
Atual 

Gramática uma 

reflexão sobre a 

língua 

Vereda digital 

1a ed. (2017) 

ISBN 

9788516106881 

Telma de Carvalho 

Guimarães 
Moderna 

Literatura 

Plataforma Digital 

Árvore de Livros: 

 

 

Os meninos morenos 

 

1o bimestre 

Leia as instruções a 

seguir 

 

Fevereiro e Março 

 

 

 

Ziraldo 

 

 

 

Melhoramentos 

Ponte para Terabítia Março e Abril Katherine Paterson Salamandra 

Inglês 

Think Level 1 

(Student’s Book with 

Online Workbook and 

Online Practice) 

 

(2015) 

ISBN 

9781107508804 

 

Herbert Puchta 

Jeff Stranks 

Peter Lewis-Jones 

Cambridge 

University 

Press 

Around the World in 

Eighty Days 

(1st Bimester) 

ISBN 

9780194247016 
Jules Verne Oxford 

The Egyptian 

Souvenir 

(2st Bimester) 

ISBN 

9788563623812 
Mary Flagan 

Teen Eli 

Readers 

Espanhol Plataforma Essia 

Livro digital. 

 Instruções para 

compra a seguir 

  

Matemática 
Matemática e 

realidade, 6o ano 

 

9a ed. (2018) 

ISBN 

9788557691995 

 

Gelson Iezzi 

Osvaldo Doce 

Antonio Machado 

Atual 

Ciências 

Ciências naturais: 

aprendendo com o 

cotidiano, 6o ano 

 

6a ed. (2017) 

ISBN 

9788516107185 

 

Eduardo L. Canto 

Laura C. Canto 
Moderna 

Geografia 
Expedições 

geográficas, 6o ano 

2a ed. (2016) 

ISBN 

9788516100131 

Melhem Adas 

Sérgio Adas 
Moderna 

História 

Estudar história: das 

origens do homem à 

era digital, 6o ano 

 

2a ed. (2016) 

ISBN 

9788516099978 

 

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 ou Isto É. 

Não será permitido o uso de fichário no 6o ano. 
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Prezados Pais, 

Para o ano letivo de 2019, o Colégio Magno escolheu a Árvore de Livros como 

plataforma de leitura. Isso quer dizer que alguns dos livros de literatura infantil e 
juvenil trabalhados em sala de aula poderão ser lidos em sua versão digital. 

Além dessas indicações, os alunos podem ter acesso, por meio de celulares, 

tablets ou computadores, a um acervo com milhares de livros, jornais e revistas do 
mundo inteiro, escolhidos cuidadosamente pela nossa equipe. 

Para que o aluno tenha acesso à Árvore de Livros é bem simples: 

1) Acesse o site no endereço <www.arvoredelivros.com.br> ou baixe o nosso 

aplicativo, chamado Árvore de Livros, em seu celular ou tablet. 

2) Depois, clique em ENTRAR e digite o código de letras e números que será fornecido 
pela escola. Não é necessário senha ou e-mail. 

3) No primeiro acesso, após inserir o código de acesso, você será direcionado para a 

tela de pagamento. 

O pagamento no valor total de R$ 99,00 (noventa e nove reais) pode ser 
efetuado via boleto bancário ou cartão de crédito em até 10x sem juros.  

Veja mais detalhes de como realizar o pagamento da Árvore acessando: 

<http://bit.ly/tutorialpagamento>. 

Cada código é pessoal e intransferível e, por isso, recomendamos que o aluno 
não o empreste a ninguém. Caso mais pessoas leiam utilizando o mesmo perfil, os 
relatórios de leitura são prejudicados e o aluno pode ter dificuldades para realizar suas 

avaliações. 

Se quiser falar conosco, não precisa procurar a secretaria de sua escola.  
Envie-nos uma mensagem pelo Whatsapp (21) 98373-7146 ou um e-mail para 

sac@arvoredelivros.com.br. Pode contar com a gente! 

Bem, por enquanto é isso. Esperamos que esse seja um ano incrível, com 
muitas leituras e resultados excelentes! 

Um abraço, 

 

Ana Maria Noé 
Árvore de Livros 

 

http://bit.ly/tutorialpagamento
mailto:sac@arvoredelivros.com.br


 

Prezados Pais, 

A partir de 2019, o Colégio Magno adotará 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 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/

