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O currículo integrado do Colégio Magister cria um ambiente propício 

ao desenvolvimento de indivíduos bilíngues. O currículo foi pensado de 

forma a desenvolver habilidades que vão além da comunicação social em 

duas línguas, integrando o conteúdo, expansão do conhecimento de 

mundo do aluno (international mindedness e global competence) e sua 

performance acadêmica em concordância com a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e com o International Primary Curriculum (IPC).  

A escolha dos materiais didáticos adotados no Colégio Magister é, portanto, realizada 

considerando as expectativas de aprendizagem necessárias para a série e propostas na BNCC e 

no IPC.  

A partir de 2022, avançaremos na direção de uma educação de qualidade e bilíngue para 

todos os alunos do Ensino Fundamental/Lower School, fruto de uma experiência de mais de 18 

anos em bilinguismo.  

Para tanto, firmamos parceria com a Fieldwork 

Education (www.fieldworkeducation.com), líder britânica em 

conteúdo pedagógico internacional para oferecer a nossos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental o IPC (International Primary Curriculum). 

 Para dar sequência ao reconhecido trabalho pedagógico já realizado nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, manteremos a adoção de alguns livros didáticos em Língua Portuguesa e a 

novidade será a construção de portfólios que promoverão a integração com o currículo ofertado em 

língua inglesa. 

Para mantermos as adoções dos livros didáticos já utilizados no segmento, fomos 

comunicados que a partir deste ano a Editora Moderna alterou a forma de comercialização da 

coleção Projeto Presente. Esses livros não serão mais vendidos em livrarias e serão 

comercializados diretamente às famílias cujas escolas estão adotando seu material, pela 

plataforma da Editora Moderna. 

Sendo assim, os pais deverão acessar a Loja Moderna e seguir as seguintes etapas: 

1.  Acessar https://loja.moderna.com.br/  

2. Insira o Pin informado ao lado  

Em caso de dúvidas, clique aqui. 

 

  

 

 
Volta às aulas 

em 2022 

 
•  1º ano 

•  1º/02, terça-feira 

 
Reunião de pais de volta 
às aulas Regular Bilíngue 

 

• 29/01/2022, sábado (manhã)  

•  Formato virtual, link a ser 

enviado 

 
Reunião de pais de volta 

às aulas 
 Integral Bilíngue 

 
•  31/01/2022 

•  Formato presencial 

1º ano – EF 
 

PIN: TT3NQ4 

http://www.fieldworkeducation.com/
https://loja.moderna.com.br/pt-BR/
https://magister.com.br/wp-content/uploads/2021/12/folder-loja-moderna.pdf


Continuarão sendo adotados os seguintes livros para o 1º ano. 

Português  

Projeto Presente - Língua Portuguesa 

– 1º ano - 5ª Edição  

Autores: Débora Vaz Elody Nunes 

Moraes, Rosângela Veliago  

Editora: Moderna 

 

Matemática  

Projeto Presente - Matemática – 1° 

ano - 5ª Edição  

Autores: Marcelo Lellis, Luiz Márcio 

Imenes 

Editora: Moderna 

 

História, Geografia e Ciências 

Projeto Presente – História, 

Geografia, Ciências – 1º ano - 5ª 

Edição  

Autores: Cíntia Nigro, Lilian Bacich, Neuza 

Guelli, Ricardo Dreguer, Cássia Marconi  

Editora: Moderna 

 

Caligrafia 

Marcha Criança - Caligrafia com 

ortografia e gramática - 1º ano 

Autores: Maria Teresa, Armando Coelho 

Editora: Scipione Didáticos 

ISBN 978-8547402631 

 

LIVRO PARADIDÁTICO – 1º PERÍODO 

Cada bicho tem seu canto 

Autora: Laís de Almeida Cardoso 

Editora: Volta e Meia  

ISBN: 9788565746465 

 

LIVRO PARADIDÁTICO – 2º 

PERÍODO 

O caso do bolinho- Edição 2017 

Autora: Tatiana Belinky 

Editora: Moderna 

ISBN:  9788516105884 
 

LIVRO PARADIDÁTICO – PERÍODO 

DE FÉRIAS 

O segredo de Anton- Edição 2010 

Autora: Ole Könnecke 

Editora: Martins Fontes 

ISBN:  9788578273309 
 

LIVRO PARADIDÁTICO – 3º 

PERÍODO 

Use a imaginação 

Autora: Nicola O'Byrne 

Editora: Brinque-Book 

ISBN: 9788574125633 
 

 

PORTFÓLIO – Year 1 

O currículo bilíngue integra as expectativas de aprendizagem propostas pela BNCC e o currículo 

internacional proposto pelo IPC (International Primary Curriculum), trabalhados em duas línguas de 

instrução, inglês e português. Neste contexto, e apoiado em inúmeras pesquisas acadêmicas, o material 

pedagógico para o trabalho como currículo internacional IPC (International 

Primary Curriculum) será produzido pela escola e seus profissionais para criar 

um ambiente de investigação apropriado a cada faixa etária, ressaltando o 

protagonismo do aluno e a sua efetiva participação no processo de 

aprendizagem. 

Assim sendo, esse material será elaborado pela escola ao longo do 

ano. O Portfólio trará os componentes de Language Arts, Math, Science e 

Social Studies e será composto de:  

● 1 pasta personalizada por aluno; 

● as divisórias (uma por área do conhecimento); 

● todas as atividades a serem realizadas no decorrer do ano letivo. 

 

Vale lembrar que retiramos alguns materiais da lista de livros da série 

para que sejam produzidos internamente o material que responde mais adequadamente à proposta do 

nosso currículo. 

 



 

 

SOLUÇÕES DIGITAIS PARA 2022 
 

 

 

Ao longo dos últimos anos ficou ainda mais clara a potência de uma proposta pedagógica inovadora 

e com recursos digitais na formação dos estudantes de nosso tempo.  

Assim, continuaremos oferecendo recursos digitais que permitam ao currículo:  

❖ diversas estratégias, para ativar conhecimentos prévios;  

❖ gamificação dos conteúdos;  

❖ despertar o desejo de aprendizagem;  

❖ ampliar o repertório linguístico de forma dinâmica; 

❖ criação de portfólios digitais.  

Manteremos alguns dos recursos digitais já utilizados e acrescentaremos outras opções, às quais 

os professores e alunos terão acesso para utilizá-los em sala de aula, bem como em casa, buscando 

formas atrativas de levar o aprendizado escolar para os alunos de todos os níveis de ensino.  

 

Google for Education (já incluído no curso do Fundamental) 

 

Esta plataforma engloba diversas ferramentas educacionais, com 

o objetivo de aperfeiçoar o ensino e envolver ainda mais os estudantes.  

A maior e principal vantagem do Google for Education é a sua 

disponibilidade. Todo conteúdo inserido na plataforma pode ser 

acessado a qualquer momento, do local onde o aluno ou o professor 

estiver, a partir de qualquer dispositivo, uma vez que os materiais 

didáticos – trabalhos, documentos, e-mails, agendas e tarefas – ficam salvos automaticamente em 

nuvem.  



Matific - Matemática Gamificada  

www.matific.com.br  

Plataforma online de Matemática. Com atividades lúdicas e interativas. A 

plataforma estimula a autodescoberta e permite que os alunos se envolvam em 

situações concretas, levando-os a analisar o problema, desenvolvendo o 

pensamento estratégico e uma capacidade crescente e sofisticada de 

pensamento lógico. Além disso, todo o conteúdo está alinhado com a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC).  

 

https://web.seesaw.me 

A Seesaw está no centro do processo de aprendizagem de milhões de alunos. 

É uma plataforma que incentiva a criatividade e o feedback e deixa os alunos 

motivados para aprender. A Seesaw permite uma aprendizagem significativa de qualquer lugar, para cada 

aluno. Esta plataforma internacional dá acesso a diversos conteúdos e atividades e será utilizado para a 

organização dos portfólios digitais e proporciona o acompanhamento das famílias, em tempo real, dos 

conteúdos e habilidades que são trabalhadas no currículo dos Anos Iniciais do Fundamental/ Lower 

School. 

https://www.myon.com/index.html 

Mais de 6.000 livros e audiolivros disponíveis para leitura, separados 

por categorias e gêneros linguísticos que instigam no aluno o desejo 

pela leitura e pelo conhecimento. Além de poder escolher livros para 

leitura opcional, os livros de leitura obrigatória em língua inglesa estarão todos disponíveis na plataforma. 

A lista obrigatória será informada na primeira reunião de pais. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

Matific + Seesaw + Read On MyOn + Portfólio Year 1 

As soluções digitais (de domínio de empresas de tecnologia educacionais) e o portfólio do currículo 

internacional (elaborado pela escola) deverão ser contratadas diretamente com a escola. O valor anual para 

essas soluções para o Year 1 é de R$ 757,00. Negociamos facilidades de pagamento para adesão até 

14/01/2022: 

❖ R$ 704,00 à vista, por meio de boleto, com aproximadamente 7% de desconto 

❖ 3 boletos de R$ 242,00, com aproximadamente 4% de desconto; 

❖ R$ 757,00 em até 5 parcelas no cartão de crédito. 

Considerando que, em anos anteriores, a maioria das famílias optou pelo pagamento parcelado em 

boletos, a escola já emitiu o 1º boleto que está disponível no site da escola, com vencimento em 14/01/2022. 

Caso a opção seja pelo pagamento à vista ou em cartão de crédito parcelado, favor enviar um e-mail para 

financeiro@magister.com.br com o nome e série do aluno e o número de parcelas desejadas. A família 

receberá um e-mail de retorno com as orientações para o pagamento eletrônico 

http://www.matific.com.br/
https://web.seesaw.me/
https://www.myon.com/index.html
mailto:financeiro@magister.com.br

