
 

Comunicado 47/2021 

Direção  

Recife, 13 de abril de 2021. 

 

ORIENTAÇÕES  PROGRAMA MARISTA BILÍNGUE 

(EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO EF) 
 

Prezada Família: 
 

O Programa Marista Bilíngue foi implementado, da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, com o objetivo de contribuir para que nossos(as) educandos(as) respeitem a 

multiculturalidade, compreendam sua cidadania e estejam prontos para conviver em um mundo cada vez 

mais integrado, ampliando sempre mais suas aprendizagens na interface e interação com os campos de 

experiência Educação Infantil e as áreas de conhecimento (anos iniciais do Ensino Fundamental). 

Nesse sentido, o Programa busca inserir em nosso currículo a Língua Inglesa em sintonia com o 

aprendizado dos componentes curriculares de outros campos de experiência e áreas do conhecimento, 

tais como: Arte, Ciências, Movimento e Corporeidade, Geografia, Matemática, entre outros. São cinco (5) 

aulas de Inglês, semanais, garantindo aos(às) educandos(as) mais de 200 horas de contato e imersão com 

o idioma. 

O material de referência é o da Cambridge University Press e Cambridge University Assessment 

English que será sempre utilizado de suporte às estratégias pedagógicas de cada ano/série, a saber: 

1. Ressaltamos que o livro não será utilizado de forma linear, mas de acordo com a organização 

curricular do professor, ou seja, as unidades podem ser adiantadas conforme o conteúdo que estará 

sendo trabalhado. 

2. A partir do 20 ano, está sendo realizado um alinhamento linguístico, com o livro de suporte, 

considerando a especificidade do ano e os conteúdos que serão trabalhados em cada etapa de ensino. 

3. As aulas são planejadas com base nos Projetos Pedagógicos, desenvolvidos em cada ano, visando 

garantir a imersão do(a) educando(a) à Língua Inglesa, com o objetivo de construir novas 

aprendizagens e ampliar o conhecimento. 

Informamos que a Editora Cambridge disponibilizou links para instalação dos livros digitais da 

série Super Safari e Super Minds. 

Observe as instruções, em anexo, para instalação do software. Os tutoriais para instalação estão 

disponíveis através dos links a seguir. 

 

Descrição Link 

Super Safari Levels  Volumes 1 ao 3 https://bit.ly/3gbzqmf 

Super Minds  Volumes 1 ao 5 https://bit.ly/3271Dm6 

https://bit.ly/3gbzqmf
https://bit.ly/3271Dm6


 

Os livros digitais para instalação podem ser acessados através dos links abaixo: 

 

WINDOWS 
 

Descrição Link 

Super Safari Level 1 http://bit.ly/SuperSafari1 

Super Safari Level 2 http://bit.ly/SuperSafariV2 

Super Safari Level 3 http://bit.ly/SuperSafariV3 

Super Minds Level 1 https://bit.ly/3u3aGjI 

Super Minds Level 2 https://bit.ly/3svj7nO 

Super Minds Level 3 https://bit.ly/3lWCeEM 

Super Minds Level 4 https://bit.ly/3rxqk5c 

Super Minds Level 5 https://bit.ly/3fmbLit 

 

Mac OS 
 

As versões do livro digital Super Safari ainda não estão disponíveis para computadores Mac. 

Para fazer o download Super Minds, é necessário fazer o cadastro no site esource.cambridge.org e 

depois ativar os códigos abaixo: 

 

DESCRIÇÃO Vol. 
CONTEÚDO 

DISPONÍVEL 
CÓDIGO 

Super Minds British English  

Book with DVD-ROM 
1 

Animations and 

videos on eSource 

SM1-COURT-CREED-

SENSE-WORTH 

Super Minds British English  

Book with DVD-ROM 
2 

Animations and 

videos on eSource 

SM2-REBEL-TROOP-

BEARD-AMPLE 

Super Minds British English  

Book with DVD-ROM 
3 Videos on eSource 

SM3-SOLID-WORTH-

SHARK-NORTH 

Super Minds British English  

Book with DVD-ROM 
4 Videos on eSource 

SM4-PILOT-SOUTH-

STAMP-GREET 

Super Minds British English  

Book with DVD-ROM 
5 Videos on eSource 

SM5-IMAGE-FENCE-

SCRAP-CRAFT 
 

O Programa Marista Bilíngue estará ao longo do ano letivo, ampliando a imersão de cada 

estudante em um contexto lúdico e de descobertas das possibilidades da língua estrangeira. 

Vamos acompanhar e garantir, sempre mais, novas possibilidades de aprendizagens para as 

nossas crianças Marista. 
 

Lucielma Ribeiro Karina Cavalcanti Élida Noya 

Vice-Diretora Educacional Coordenadora do Programa Coordenadora Pedagógica  NAP II 
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