
 

 

 

 

 

Livros Didáticos – 1º ao 5º ano EF 

 

LÍNGUA INGLESA 

Os livros didáticos e materiais que serão utilizados no componente curricular da Língua Inglesa 

(1º ao 5º ano EF) serão fornecidos pelo Colégio no início do ano letivo, conforme informado via 

circular.  

CADERNO DE ALFABETIZAÇÃO 

O Caderno de Alfabetização do 1º ano EF será fornecido pelo Colégio no início do ano letivo, 

conforme informado via circular.   

Confira, abaixo, as listas de livros didáticos que devem ser adquiridos nas editoras FTD e 

Moderna. 

 

EDITORA FTD 

Os livros abaixo listados devem ser adquiridos na Editora FTD, através do site 

www.ftdcomvoce.com.br. Ao entrar no site e iniciar a navegação, será solicitado o código de 

acesso: FTD22RSEDU. A abertura da Loja Virtual da Editora FTD ocorrerá no dia 10/1. Ao acessar 

o site acima informado, os responsáveis serão direcionados para o interior da loja, onde a família 

deverá procurar pelos seguintes livros: 

1º ano do Ensino Fundamental  

Sistema Marista de Educação – ENSINO RELIGIOSO 1 (FTD/edição revisada) 

2º ano do Ensino Fundamental 

Sistema Marista de Educação – ENSINO RELIGIOSO 2 (FTD/edição revisada) 

3º ano do Ensino Fundamental 

Sistema Marista de Educação – ENSINO RELIGIOSO 3 (FTD/edição revisada) 

4º ano do Ensino Fundamental 

Sistema Marista de Educação – ENSINO RELIGIOSO 4 (FTD/edição revisada) 

5º ano do Ensino Fundamental 

Sistema Marista de Educação – ENSINO RELIGIOSO 5 (FTD/edição revisada) 

 

 



 

 

 

 

 

EDITORA MODERNA 

Os livros didáticos que deverão ser adquiridos através do site 

www.modernacompartilha.com.br, estão listados abaixo. Neste site, já estão cadastrados, 

individualizado por estudante, os livros que serão utilizados em 2022. Também, a família que já 

efetuou a compra por meio deste site em anos anteriores deverá utilizar a mesma senha de 

acesso. 

A Editora abrirá o site para compras a partir de 4/1/2022 e a retirada dos livros da Moderna 

poderá ser realizada a partir de 1º/2/2022, diretamente no Colégio. A entrega dos livros se dará 

mediante a confirmação do pagamento – liquidação do boleto ou liberação da operadora de 

cartão de crédito. Segundo a Editora, a entrega dos materiais se dará por ordem de confirmação 

de compra, mediante a expedição de um relatório que a própria Editora irá fornecer para o 

Colégio. Neste sentido, para evitar estresses e dissabores, sugerimos que, a partir de 1º/2, quem 

já estiver com sua compra concluída retire os livros o mais breve possível. 

 

1º ano do Ensino Fundamental  

Livro: Projeto Buriti Plus Matemática 1 (Autor: Obra coletiva - Edição: Moderna/2018/1ª 

edição) 

 

2º ano do Ensino Fundamental  

Livro: Projeto Buriti Plus Matemática 2  (Autor: Obra coletiva  - Edição: Moderna/2018/1ª 

edição) 

Livro: Projeto Buriti Plus Português 2 (Autor: Obra coletiva  - Edição: Moderna/2018/1ª 

edição) 

 

3º ano do Ensino Fundamental  

Livro: Projeto Buriti Plus Matemática 3 (Autor: Obra coletiva – Edição: Moderna/2018/1ª 

edição) 

Livro: Projeto Buriti Plus Português 3 (Autor: Obra coletiva – Edição: Moderna/2018/1ª edição) 

Livro: Compartilha Ciências Humanas 3 (Autor: Obra coletiva – Edição: Moderna/2021/1ª 

edição) 

  

http://www.modernacompartilha.com.br/


 

 

 

 

 

4º ano do Ensino Fundamental  

Livro: Projeto Buriti Plus Matemática 4 (Autor: Obra coletiva – Edição: Moderna/2018/1ª 

edição) 

Livro: Projeto Buriti Plus Português 4 (Autor: Obra coletiva – Edição: Moderna/2018/1ª edição) 

Livro: Compartilha Ciências Humanas 4 (Autor: Obra coletiva – Edição: Moderna/2021/1ª 

edição) 

5º ano do Ensino Fundamental  

Livro: Compartilha Matemática 5 (Autor: Obra coletiva – Edição: Moderna/2019/1ª edição) 

Livro: Compartilha Ciências da Natureza 5 (Autor: Obra coletiva – Edição: Moderna/2021/1ª 

edição) 

Livro: Projeto Buriti Plus Português 5 (Autor: Obra coletiva – Edição: Moderna/2018/1ª edição) 

 

  

 


