
 

 

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 as 
tendências de inovação progressivamente incorporadas ao nosso cotidiano. 

Vale lembrar que entre os livros adotados estão edições que oferecem também 
uma versão digital, ou seja, podem ser acessadas pelos alunos por dispositivos 

móveis com acesso a Internet (como smartphones, tablets e notebooks, conforme a 
preferência do usuário), que poderão ser utilizados nas aulas para esse fim. 

Assim como ocorre nas demais séries, o Magno fará uso cada vez mais 

intensivo de recursos digitais. 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.  

Por isso, recomendamos às famílias que possibilitem aos seus filhos utilizar 
seus dispositivos para acessar os recursos digitais – o que, afinal, farão ao longo de 

sua aprendizagem ao longo da vida. 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

 

Papelaria 

Disciplina Material 

–  1 agenda 

Português 

 1 caderno universitário de 100 folhas (Redação e 

Gramática) 

 1 caderno universitário de 100 folhas (Literatura) 

 1 pasta com elástico (obrigatório) 

Inglês 
 1 caderno universitário de 100 folhas  

 1 pasta com elástico (obrigatório) 

História  1 caderno universitário de 100 folhas ou fichário 

Geografia  1 caderno universitário de 100 folhas ou fichário 

Física  2 cadernos universitários de 100 folhas ou fichário 

Química  2 cadernos universitários de 100 folhas ou fichário 

Biologia  2 cadernos universitários de 100 folhas ou fichário 

Matemática e 

Geometria 

 3 cadernos universitários de 100 folhas ou fichário 

 3o+ – 1 caderno universitário de 100 folhas 

 1 régua graduada de 15 cm 

 1 compasso 

 1 calculadora científica (ou financeira ou aplicativo de 

celular) 

Material de uso 

comum 

 1 equipamento com acesso à Internet, como tablet ou 

notebook, conforme a preferência de uso (opcional) 
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Livros 
Disciplina Título do livro Complemento Autor Editora 

Português 

Conexões em língua portuguesa: 
Literatura. Volume único 
(somente para alunos novos) 
 

Conexões em língua portuguesa: 
Gramática. Volume único 

(somente para alunos novos) 

1a ed. (2014) 
ISBN 

9788516089818 
 

1a ed. (2014) 

ISBN 
9788516089832 

Wilton Ormundo 
Mara Scorsafava 

Moderna 

Guia de redação: escreva melhor 
ISBN 

9788526284418 
Antonio Carlos 
Viana  

Scipione 

Mayombe 
 

Pepetela Leya 

História Conecte Live: História, v.3** 
3ª ed. (2018) 

ISBN 

9788547233914 

Ronaldo Vainfas 
Sheila de Castro 
Faria 
Jorge Ferreira 
Georgina dos 
Santos 

Saraiva 

Geografia Conecte: Geografia, v.3** 
2ª ed. (2015) 

ISBN 
9788502222236 

Elian A. Lucci 

Anselmo L. Branco 
Saraiva 

Filosofia 

Textos Básicos de Filosofia:  
dos pré-socráticos a 
Wittegenstein** 
(somente alunos novos) 

2a ed. (2016) 
ISBN 

9788571105201 

Danilo Marcondes Zahar 

Física Moderna Plus Física, v.3** 

11a edição (2015)  

ISBN 
9788516100292 

Francisco 

Ramalho Jr. 
Nicolau G. Ferraro 
Paulo A. de Toledo 

Moderna 

Química 

Conecte Live: Química, v.2** 

(somente alunos novos) 
 

Conecte Live: Química, v.3** 
(somente alunos novos) 

3a ed. (2018) 
ISBN 

9788547234072 
 

3ª ed. (2018) 
ISBN 

9788547234096 

João Usberco 

Philippe Spitaleri 
Edgard Salvador 

Saraiva 

Biologia 

Biologia para um planeta 

sustentável 
(somente alunos novos) 

1a ed. (2017) 

ISBN 
9788529404882 

Armênio Uzunian 

Ernesto Birner 
Harbra 

Matemática  
e Geometria 

Conecte Live: Matemática, v.3** 

(somente alunos novos) 

 
Conecte Live: Matemática, v.2** 
(somente alunos novos) 
 

Fundamentos de matemática 
elementar, v.11: matemática 
comercial, matemática 
financeira, estatística descritiva 

3ª ed. (2018) 
ISBN 

9788547233976 
 

3a ed. (2018) 

ISBN 

9788547233952 
 

2a ed. (2013) 

ISBN 

9788535717600 

Gelson Iezzi 
Osvaldo Dolce 
David Degenszajn 

Roberto Périgo 
Nilze de Almeida 

 

Saraiva 

 

 

 

 

 

Atual 

** As coleções Conecte e Moderna Plus oferecem gratuitamente, mediante a aquisição do livro impresso, o 
LIDi (livro interativo digital) e o livro digital, respectivamente, para utilização em tablet e smartphone. 
Obs.: Recomendamos a assinatura de periódicos de grande circulação e/ou semanários como O Estado de S. 
Paulo ou Folha de S.Paulo e/ou Veja, IstoÉ, Carta Capital. 
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