
 

                                 

                                                                                                            Muriaé, 08 de dezembro de 2020 

 

                      Senhores Pais ou Responsáveis dos Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, 

 

 Reafirmando o compromisso em oferecer educação de qualidade aos nossos estudantes, o Colégio 

Santa Marcelina está sempre em busca das melhores soluções educacionais e inovações que estejam de 

acordo com o nosso projeto pedagógico, missão e valores institucionais. 

 Dessa forma, ao longo deste ano, nossa equipe pedagógica conduziu uma extensa análise de 

Plataformas Tecnológicas e Materiais Didáticos para ser implantados em toda a Rede de Colégios Santa 

Marcelina a partir de 2021 e, após este minucioso processo, elegemos o Ecossistema EDUCAMOS como 

a nova solução didática, para todo o Ensino Fundamental, a partir do 2º ano. 

 O Ecossistema EDUCAMOS é produzido pela SM (Santa Maria) Educação - empresa de origem 

católica com mais de 80 anos de tradição na produção de conteúdos didáticos e tecnológicos de alta 

qualidade - e é composto por um conjunto de materiais didáticos impressos e digitais, plataforma 

tecnológica de gestão da aprendizagem, relatórios que permitem ao professor mediar o processo de 

aprendizagem, entre outros recursos. 

 Os principais benefícios desse projeto para nossos estudantes, são: 

• Proposta inovadora com apelo tecnológico, criando um ambiente digital e colaborativo, buscando 

a implantação e apropriação de uma cultura essencialmente digital, nativa aos nossos estudantes; 

• Amplo repertório de conteúdos com diversas linguagens que mobilizam o raciocínio e as atitudes 

investigativas: sequências didáticas, vídeos, simuladores, galerias, objetos interativos; 

• Avaliações que permitem ao professor acompanhar e potencializar o desenvolvimento de 

cada estudante; 

• Orientação de especialistas certificados para contribuir com a formação dos profissionais de nossa 

instituição, pensando no desenvolvimento de competências e constante aperfeiçoamento. 

 Outro importante benefício é que, a partir de agora, os livros escolares poderão ser adquiridos 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. 

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. 

 Basta acessar o site www.smdireto.com.br e utilizar o código exclusivo para o ano de seu(sua) 

filho(a). A lista completa de livros para o ano letivo de seu`(sua) filho(a) vai aparecer na tela com os valores 

e opções de parcelamento sem juros. Na sequência da carta encontra-se a lista de material 2021. 

              Quem realizar a compra até 29 de dezembro de 2020, os livros estarão no Colégio para serem retirados 

nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2021 

           Quem realizar a compra até 15 de janeiro de 2021, os livros estarão no Colégio para serem retirados 

nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2021 

           Quem realizar a compra até 01 de fevereiro de 2021, os livros estarão no Colégio para serem retirados 

no dia 22 de fevereiro de 2021 

          Os livros serão retirados no Colégio diretamente com o representante da SM (Santa Maria) nas 

datas acima citadas. A Alice não é responsável pela entrega dos materiais da SM. 

ORIENTAÇÃO SOBRE O MATERIAL -  2021 

7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

 

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


           Para efetuar a compra basta acessar o site www.smdireto.com.br e utilizar o código abaixo 

exclusivo para o ano de seu(sua) filho(a). A lista completa de livros para o ano letivo de seu`(sua) filho(a) 

vai aparecer na tela com os valores e opções de parcelamento sem juros. Na sequência da carta encontra-se 

a lista dos materiais para 2021. 
 

VOUCHER – 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 67507F27 
 

  Destacamos que, em data oportuna, faremos as devidas orientações sobre a utilização de todos os 

materiais impressos e digitais. 

 Confiamos que esta será uma parceria de melhor sucesso e que essa evolução nos dá respaldo para 

continuarmos a nossa jornada rumo a uma educação transformadora e de excelência. 

 Estamos à disposição, caso desejem conhecer mais sobre o sobre o Ecossistema Educamos.  

Atenciosamente, 

Dileuza Maria Cerqueira de Souza 

Diretora Pedagógica 

 

 

 

 

 

LIVROS DOS CONTEÚDOS 

• Material EDUCAMOS – Editora SM: 4 volumes contendo Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, Geografia, História, Arte. 

• ENSINO RELIGIOSO: Plataforma digital didática e o livro abaixo: 

Caminhar Juntos: ensino religioso, 7º ano. Contreras, Humberto. 1ª edição. São Paulo, Edições 

SM,2019 -  ISBN 978-85-418-2409-5 (também poderá ser adquirido no site da SM) 

 

* O material EDUCAMOS é adquirido somente pelo site www.smdireto.com.br, utilizando o código 

exclusivo para o ano de seu(sua) filho(a).  

 

VOUCHER – 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 67507F27 

 

 

INGLÊS: LINK IT 2 STUDENT PK – Oxford University. ISBN: 9780194824521. (Não poderá ser 

livro usado) 

Local de compra: ALICE AM UNIFORMES -  Rua Artur Bernardes, 145 – sala 05 (ao lado do Fórum) - 

Contato: 32 999499511 
 

LIVROS DE LITERATURA – local de compra à escolha da família 

1º Trimestre: 

• O ministério da casa verde – Moacyr Scliar, Ed. Ática; 

• A amizade eterna e outras vozes da África – Ilan Brenman, Ed. Moderna; 

• A Ilha Perdida – Maria José Dupré, Ed. Ática. 

MATERIAL -  2021 

7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

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


2º trimestre: 

• Extraordinário - R. J. Palacio. Ed. Intrínseca; 

• A árvore que dava dinheiro – Domingos Pelegrini, Ed. Moderna; 

• Estrelas Tortas – Walcir Carrasco, Ed. Moderna. 

 

3º trimestre: 

• Poesia que transforma – Bráulio Bessa, Ed. Sextante 

• Sherlock Holmes: Casos Extraordinários, Ed. FTD; 

• A volta ao mundo em 80 dias - Júlio Verne, Ed. FTD; 

 

Início das aulas: 02 de fevereiro de 2021 

Orientação importante: 

1- Os horários de chegada e saída serão disponibilizados antes do início das aulas nos canais de 

comunicação do Colégio (Agenda Digital IsCool App e Site). 


