
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2021. 

 

  

Prezadas Famílias do 7º ano do Fundamental II,  

Reafirmando o compromisso de oferecer educação de qualidade aos nossos estudantes e às famílias, 

o Colégio Santa Marcelina está sempre em busca das melhores soluções educacionais e inovações 

que estejam de acordo com nosso projeto pedagógico, nossa missão e nossos valores institucionais. 

Assim, comunicamos a permanência da adoção, em 2022, do Ecossistema EDUCAMOS que é 

produzido pela SM Educação.  

Os livros escolares poderão ser adquiridos com desconto de 15% pela plataforma SM Direto, 

proporcionando maior conveniência, rapidez e economia, de uma forma fácil e segura. Com o SM 

Direto, os livros adquiridos serão entregues diretamente no Colégio Santa Marcelina, sem a cobrança 

de frete e, para quem adquirir os livros escolares em dezembro, os valores poderão ser divididos em 

até 12 vezes sem juros. Em janeiro, os valores poderão ser divididos em 7 vezes sem juros e, em 

fevereiro, em 5 vezes sem juros.  

✓ Quem realizar a compra até 27/12/2021 - os livros estarão no Colégio para serem retirados 

nos dias 21, 24 e 25 de janeiro de 2022, das 8h às 17h30min.   

✓ Quem realizar a compra até 11/01/2022 - os livros estarão no Colégio para serem retirados 

no dia 02 de fevereiro de 2022, das 8h às 17h30min.  

✓ Para quem fizer a compra até 01/02/2022 - os livros estarão no Colégio para serem retirados 

no dia 17 de fevereiro de 2022, das 8h às 17h30min.  

Basta acessar o site www.smdireto.com.br e utilizar o código exclusivo abaixo para a série desejada. 

A lista completa de livros para o ano letivo de seu filho já vai aparecer na tela com os valores e as 

opções de parcelamento sem juros. 
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Confiamos que esta será uma parceria de sucesso e que essa evolução nos dá respaldo para continuarmos a 

nossa jornada rumo a uma educação transformadora e de excelência. 

Estamos à disposição para outros esclarecimentos. 

Em Cristo, 

 
Ir. Roseli Hart 

Diretora Pedagógica 
 

http://www.smdireto.com.br/


 

LISTA DE MATERIAL – 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  - ANOS FINAIS  

 

 

✓ 06 Cadernos de 96 folhas (para Língua Portuguesa, História, Geografia, Matemática, Ciências e 
Ensino Religioso). Sugestão: usar um único caderno para Inglês e Ensino Religioso. 

✓ 01 Estojo contendo lápis / lapiseira, canetas preta, vermelha e azul, borracha, apontador com 
recipiente, lápis de cor, tesoura e cola. 

✓  Os livros paradidáticos não indicados nessa lista de material serão solicitados no início de cada 
etapa. 

✓ Não incluir estilete e corretivo. 

Língua 
Portuguesa 

- Plataforma digital didática e material impresso – Editora SM 
- Minidicionário da Língua Portuguesa (conforme novo acordo ortográfico). Sugestão: 
versão digital dos dicionários Caldas Aulete, Aurélio ou Houaiss  
- FERREIRA, Mauro. 360º - Aprender e Praticar Gramática. FTD.  
(Qualquer edição a partir de 2015).   ISBN 7898592130853  
- 01 Bloco personalizado para redações. Será vendido na LIPY. 
 
LIVROS DE LITERATURA:  
1ª etapa:   

- FUNKE, Cornelia. O cavaleiro fantasma. Seguinte (Cia das letras)  
- VERNE, Julio. Viagem ao centro da terra. Adaptação e tradução de Walcyr 

Carrasco. Editora Moderna. 
- Coletânea de contos de Mia Couto (Elaborada e fornecida pela professora) 

2ª etapa:   

- PRANDI, Reginaldo. Jogo de escolhas. Companhia das letras.  

- COLASANTI, Marina. A casa das palavras. Ática. 

- Coletâneas de crônicas argumentativas – disponibilizada pela professora.  

- Coletânea de poemas – disponibilizada pela professora.  

3ª etapa:  
- GAARDEN, Jostein. Anna e o planeta. Editora Seguinte. 
- STRAUSZ, Rosa Amanda. Metade pai metade mundo. Editora Lê. 

 

História 
- Plataforma digital didática e material impresso – Editora SM 
 

Geografia 
- Plataforma digital didática e material impresso – Editora SM 
 

Matemática 

- Plataforma digital didática e material impresso – Editora SM 
- 01 Compasso - preferencialmente Maped  
- 01 Estojo de grafite para compasso  
- 01 Lixa de unha (para apontar o compasso) 
- 01 Régua de 30 cm transparente 

Atentar para a qualidade dos instrumentos 

Ciências - Plataforma digital didática e material impresso – Editora SM 

Inglês 
- Material será disponibilizado pelo SYSTEMIC ao longo do ano letivo/2022 
- Dicionário opcional: Collins Escolar, Oxford Escolar, Longman Escolar (versão digital)  

Ensino 
Religioso 

- Plataforma digital didática e material impresso – Editora SM  
- Bíblia CNBB  



 
INFORMAÇÕES GERAIS – 2022 

 
 
 

1. INÍCIO DO ANO LETIVO:  
 

SEGMENTO  DATA  HORÁRIO  (presencial) 

Ed. Infantil (Nível II ao Nível V) 

3 de fevereiro (novatos)  
Das 7h10min às 9h10min (manhã) 
Das 13h às 15h (tarde). 

4 de fevereiro (novatos e 
veteranos)  
  

Horário normal  
Obs.: Somente o Nível II terá horário diferenciado do 
dia 3 a 11/02: manhã das 7h10min às 9h10min e turno 
da tarde das 13h às 15h. 

Ensino Fund. I (1º ao 5º ano) 
3 de fevereiro (novatos e 
veteranos) 

 
Horário normal (manhã/tarde). Ensino Fund. II (6º ao 9º ano) 

Ensino  Médio 

OBS.: Ao final de janeiro de 2022 comunicaremos atualizações sobre o retorno às aulas na modalidade presencial. 
 

 

2. UNIFORME - Todas as peças abaixo listadas são de uso obrigatório:  

a) Uniforme diário completo, inclusive agasalho padrão de frio e tênis adequado para atividades físicas; 

b) Fundamental II, 1ª e 2ª séries do Ensino Médio: jaleco branco (modelo da escola) para aulas de Artes Plásticas 

e Laboratórios; 

c) Fundamental I: jaleco branco (modelo da escola), para aulas de Laboratórios (exceto para o 1º ano); 

d) Educação Infantil e Fundamental I: avental azul (modelo da escola) para aulas de Artes Plásticas; 

e) Todas as peças são de uso pessoal, não será autorizado empréstimo. 

 

Para Educação Física: orientamos que os alunos tenham uma segunda camisa do uniforme para usá-la após a 
aula de Educação Física. 

 

Obs.: O colégio não se responsabiliza por peças de uniforme perdidas. 
 

3. ENDEREÇO PARA ADQUIRIR OS UNIFORMES: 
 

. Confecções Elaine Gontijo – INTERNET: www.uniformeselainegontijo.com.br 
Alameda das Princesas, 736 - Bairro São José – Belo Horizonte – MG  
Fone: (31) 3403-2881/ 3024-5990 

 

             . Hoffman Confecções Ltda – INTERNET: www.hoffman.ind.br  
              Loja 1 - Rua Ministro Oliveira Salazar, 855 - Bairro Santa Mônica – Belo Horizonte – MG 
                 Fone: (31) 3318-7912 ou WhatsApp 9 7135-3080 

 Loja 2 - Rua Agenor Goulart Filho, 414 (Paralela à Rua Conceição do Mato Dentro). Bairro Ouro Preto – BH – MG 
 Fone: (31) 2555-7972 / 2555-7911 ou WhatsApp 9 7135-3080 

 

4. SUGESTÃO - PAPELARIA LIPY:  
      Rua Izabel Bueno, 1026, Bairro Jaraguá, Belo Horizonte - MG, CEP: 31255-750.  
       Telefone: (31) 3441-6650 – 34435808 / WhatsApp:  9 9613-4177 / E-mail: lipy1@yahoo.com.br   

 
 

 

UMA ESCOLHA PARA TODA A VIDA! 
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