LIVROS
Para o 6º ano do Ensino Fundamental II será adotado o Material Digital
Didático (MDD). Este material é composto de novos livros impressos, integrados
aos conteúdos digitais na plataforma de gestão da aprendizagem da EDEBE
Brasil (Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências,
Ensino Religioso e Inglês). Os livros serão comercializados em pacotes,
não havendo a possibilidade de escolha de livros avulsos.
A compra deverá ser realizada por meio da loja virtual da EDEBE Brasil, no
endereço http://loja.edebe.com.br e estará disponível a partir do dia 02/12/2013.
Os pré-requisitos para a compra do MDD são:
! O aluno estar matriculado no Sistema de Gestão Educacional Esemtia.
! O CPF dos responsáveis pelo aluno estar cadastrado no Esemtia.
No endereço http://loja.edebe.com.br, haverá um banner convidando o
responsável a digitar o CPF. Com este número, a loja virtual fará a seleção do
pacote de acordo com a escola, o segmento e o ano registrados na matrícula do
aluno na plataforma Esemtia.
Os responsáveis por mais de um aluno deverão efetuar compras separadas.
As formas de pagamento disponíveis são:
! Cartão de crédito em até 6x (Visa e Mastercard)
! Boleto à vista com 5% de desconto
A partir do dia 15 de janeiro, o livro impresso poderá ser retirado na escola e
o material digital estará disponível na plataforma, estando condicionado à
autorização de faturamento da operadora de cartão de crédito, ou à identificação
do pagamento do boleto bancário.
Serão utilizados também:
PORTUGUÊS
• LIVROS PARA LEITURA EXTRACLASSE, NA ORDEM EM QUE SERÃO
UTILIZADOS:
! UM APÓLOGO - Ciranda de contos
Autor: Machado de Assis – Ed. Difusão Cultural do Livro
! ALMANAQUE DOS CONTOS DE FADAS
Autores: Alfredina Nery e Lourdes Atiê
Ed. Moderna, 1ª edição - São Paulo, 2012
! NÃO ERA UMA VEZ - contos clássicos recontados
Tradução: Arnaldo Bonsch. Ilustrações: Mariana Massarani
Editora: Melhoramentos - São Paulo, 2010
! O MISTÉRIO DA CASA VERDE - Col. Descobrindo os Clássicos
Autor: Moacyr Scliar – Ed. Ática
Obs.: Como fonte de consulta, sugere-se que o aluno possua:
• DICIONÁRIO DIDÁTICO
Co-produção: Ed. SM e RSE
• GUIA PRÁTICO DE EMPREGO E CONJUGAÇÃO
Autores: Ernani e Nicola - Ed. Scipione
1ª edição – 4ª impressão. São Paulo – 2009
• GRAMÁTICA – TEXTO, REFLEXÃO E USO
Autor: William Cereja – Ed. Atual. São Paulo – 2012.
OBSERVAÇÃO: O material a ser adquirido deverá estar em consonância com o
Acordo Ortográfico 2009.
INGLÊS
• DICIONÁRIO
! THE LANDMARK DICTIONARY – New Edition
Ed. Richmond

MATERIAL DIDÁTICO

ARTES
1 bloco de desenho A3 (140g), 1 Caixa de hidrocor (12 cores), 1 bloco de folhas Color
Set ou similar, 1 caixa de lápis de cor (12 cores), 1 resma de papel A4 – 100 folhas
(Chamequinho ou similar), 1 régua de 30cm, 1 borracha, 1 lápis HB e 1 lápis 2B, 1
apontador, 1 tesoura sem ponta, 1 tubo de cola bastão, 1 pasta catálago, 1 caixa de
tinta guache (6 cores)
OBS:
! É importante que a pasta catálago tenha o nome do(a) aluno(a).
! Em 2014, o 6º ano inicia a proposta do material coletivo.
TODAS AS DISCIPLINAS
01 caderno para cada disciplina, inclusive Redação (exceto Artes)
01 resma (500 folhas) de papel A4 210x297mm (entregar na SECRETARIA do
Colégio, com o nome do aluno.)
04 canetas (azul, vermelha, preta e verde)
01 pasta com elástico
02 lápis nº 2*
01 borracha macia*
01 régua graduada (30cm)*
01 transferidor*
01 compasso*
01 par de esquadros*
01 calculadora simples*
* este material será utilizado nas aulas de Matemática.
Obs:
1) Os cadernos devem ser tipo universitário, mais finos e sem capa dura, para evitar
que o aluno carregue peso excessivo. Todos os livros e cadernos devem ser
etiquetados, constando o nome do aluno e a sua turma.
2) Desaconselha-se o uso de fichário no 6º ano, pelo fato de os alunos não
possuírem ainda o senso de organização necessário para utilizá-lo: anotações,
exercícios, trabalhos acabam em folhas soltas, dispersas e que normalmente se
perdem.

UNIFORME
O uso do uniforme padroniza, evita distinções, modismos ou exibicionismos no
ambiente escolar, além de identificar o aluno com a Instituição Escolar e representar
economia para a família.
Uniforme Padrão Salesiano: DIÁRIO: camisa de “dry fit”, modelo padrão do Colégio,
de acordo com a cor de cada série, bermuda azul-marinho em tecido neotec, modelo
padrão do Colégio, calça comprida jeans azul (lisa), bermuda jeans azul (lisa), tênis
(sendo o mesmo também de uso obrigatório na Educação Física) ou sapato fechado.
Uniforme de Educação Física:
Camisa: a mesma camisa do uniforme escolar diário, tanto para os alunos como para
as alunas.
Masculino: bermuda ou calça em neotec azul-marinho (modelo padrão do colégio);
Feminino: bermuda, calça bailarina ou corsário em suplex azul-marinho (modelo
padrão do colégio).
Não fazem parte do uniforme: camisas de clubes, bonés, gorros, chapéus, chinelos
de dedo, sandálias e outros adornos.
•
•
•

O uniforme é obrigatório para toda e qualquer atividade que o aluno venha a
desenvolver na escola.
Não é permitido o uso de calças jeans nas aulas de Educação Física.
Não é permitida a descaracterização do uniforme: cortes, alterações do modelo,
aplicações, etc.

INFORMAÇÕES
!
!
!
!

04/02/2014: Início do ano letivo
Horário: 13h10min às 17h55min
A agenda do aluno será fornecida pelo Colégio no início das aulas.
O uniforme é obrigatório a partir do primeiro dia de aula.

Material completo (EXCETO O MDD = Material Didátco
Digital) e uniforme dos alunos você encontra na

A “Entre Letras Livraria e Papelaria” é a única
autorizada a comercializar a marca Salesiana.
Telefone: 3578-9438 e 8535-1645

