São Paulo, 02 de dezembro de 2020.

Querida Família,

Reafirmando o compromisso em oferecer educação de qualidade aos nossos estudantes e famílias, o colégio
Santa Marcelina está sempre em busca das melhores soluções educacionais e inovações que estejam de acordo
com 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 implantada 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.
O Ecossistema EDUCAMOS é produzido pela SM 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 e uma série de 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 dentro do Colégio.

Outro importante benefício é que, a partir de agora, 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.
Basta acessar o site www.smdireto.com.br e utilizar o código exclusivo abaixo para a série de seu filho. A lista
completa de livros para o ano letivo de seu filho já vai aparecer na tela, com os valores e opções de parcelamento
sem juros.

2º ANO: 8182F17
Confiamos que esta será uma parceria de sucesso e que esta evolução nos dá respaldo para continuarmos a
nossa jornada rumo a uma educação transformadora e de excelência.
Estamos à disposição, caso deseje conhecer mais sobre o sobre o Ecossistema Educamos. Será um prazer atendêlo!

Em Cristo.
A Direção
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2º ano

Material para uso em sala de aula
•

•
•

•
•
•
•
•
•

3 cadernos universitários espiral com 100 folhas (dar preferência àqueles
que não têm picote ao lado da margem e nem desenho nas folhas):
1
para
Matemática,
1
para
Português,
e 1 para Inglês
1 pasta azul com elástico para Avaliações do Período contendo
3 plásticos grossos
1 pasta branca com elástico para Produções de Texto contendo
3 plásticos grossos
1 pasta vermelha com elástico para Ensino Religioso contendo
3 plásticos grossos
1 dicionário da Língua Portuguesa com divisão silábica (não deve ser
ilustrado)
1 material dourado de E.V.A (dentro de um pote plástico com tampa e
identificado)
1 avental manga longa para Laboratório (com nome bordado);
1 tela de pintura
Gibis

Material que deverá ficar na mochila diariamente e ser reposto,
sempre que necessário
•
•

•
•

1 pasta fina amarela com elástico, com 5 plásticos para atividades diárias
1 estojo contendo: 4 lápis grafite trifásico/ triangular pretos nº 2, 1 cola
bastão, 1 régua de 15 cm, 1 tesoura sem ponta (com o nome gravado),
1 borracha, 1 apontador com depósito, 1 caneta esferográfica verde,
2 caneta marca-texto
1 caixa com 24 lápis de cor todos identificados
1 caixa de caneta hidrocor grossa com 12 cores todas identificadas

2º ano

Material para Artes
•
•
•

1 Caderno de desenho- Meu Primeiro A4 - com 40 folhas – Canson
1 Caixa de giz de Cera
1 Tinta Aquarela (Estojo de palheta) com 12 Cores e com pincel

Para os alunos do Período Complementar
•
•
•
•
•

Bolsinha com escova de dente e creme dental – deixar na mochila
1 caixa de giz de cera
1 cola bastão e 1 cola líquida
1 camiseta usada para atividades de pintura
1 revista para recortes

Orientações:
1) Todos os materiais em bom estado adquiridos no ano anterior
podem e devem ser reutilizados. As pastas, por exemplo, cumprem
as mesmas funções em todas as séries. Os cadernos que não foram
finalizados podem ser ainda utilizados na nova série.
2) Quando necessário adquirir materiais novos, fiquem atentos à
qualidade e, principalmente, às orientações do Inmetro.
3) É obrigatório o uso da agenda do colégio, que será fornecida pela
escola.
4) As peças do uniforme devem conter o nome do aluno e seu número de
matrícula, escritos com caneta de tecido. Todo material deve ser
identificado com o nome e série do aluno.
5) Os materiais para o período complementar somente serão utilizados
mediante retorno das aulas presenciais. Os demais materiais devem
estar disponíveis para o aluno no primeiro dia de aula: 26/01/2021.

2º ano

RECURSOS DE APOIO PEDAGÓGICO
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Ensino
Religioso e Artes: adotamos os recursos compostos de livro físico e
plataforma on-line da Editora SM, com propostas que se complementam para o
trabalho com essas disciplinas.

LIVRO EDUCAMOS F1 – 2º ANO – VOL. 1, 2, 3 e 4

LIVRO SEMEAR JUNTOS F1 - 2º ANO
ENSINO RELIGIOSO
Edição: 2ª edição
ISBN: 9786557440230

Orientações para compra:
Acesse o portal SM Direto por meio do link: https://www.smdireto.com.br
Voucher de compra: 8182F17

2º ano

INGLÊS
Oferecemos o Programa Bilíngue Systemic que integra língua e conteúdo.
Os recursos utilizados em sala de aula são compostos de material físico,
plataforma on-line, guias de apoio ao professor, textos literários e material
ilustrativo. O investimento é da escola e não há custo para a família.

TEXTOS LITERÁRIOS
O trabalho com leitura é fundamental para o desenvolvimento de habilidades
linguísticas, conhecimento de mundo e autoconhecimento. Os alunos do FI
explorarão textos literários em livros físicos e virtuais.

Livros físicos (edições em papel)
Cobras e Lagartos
Autora: Wania Amarante
Editora: FTD
Dona Miluca
Autora: Maria Alice Coelho
Editora: Saber e Ler
Dagoberto
Autora: Nara Vidal
Editora: Rona
Livros virtuais
A Plataforma Literária Árvore de Livros, cuja assinatura é obrigatória,
oferece um acervo de livros on-line, que o aluno pode acessar via computador,
tablet ou smartphone. A assinatura deverá ser feita entre os dias 01/02/2021 e
12/02/2021.
1. Acesse o site: www.arvore.com.br
2. Clique em ENTRAR e insira o e-mail institucional do aluno e o código de
acesso à plataforma. (Esses dados serão encaminhados via IsCool app
na última semana de janeiro.)
3. Vocês serão automaticamente direcionados a uma tela de pagamento, e
poderão fazer a compra da assinatura.

