LISTA DE MATERIAL DO 6º ANO - 2019
ORIENTAÇÕES:
1. O Uso do Material didático pelo aluno será obrigatório a partir de 04/02/2019.
2. Todo material de uso pessoal deverá ter a identificação do (a) aluno (a).
3. Entrega de materiais: de 5/02 a 08/02/2019 no horário da entrada.
4. HORÁRIO DE AULA:
a) Turno Matutino: das 07h00 às 11h:35;
5. O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO. O mesmo deverá ser adquirido na loja Cris Modas na Rua Amaro
Rangel, nº 37. Jacarezinho. Aceita cartões.
DIÁRIO: camisa (modelo padrão do Colégio), meia branca, tênis sendo o mesmo de uso obrigatório nas aulas de
Educação Física.
Meninas: calça corsário (modelo padrão do Colégio); calça (modelo padrão)
Meninos: bermuda azul (modelo padrão do Colégio); calça (modelo padrão)
EDUCAÇÃO FÍSICA: camisa sem manga (modelo padrão do Colégio) bermuda azul (modelo padrão do Colégio), em
tactel (masculino), short saia ou calça corsário (feminino).
6. O material deverá ser adquirido no site da Editora www.loja.edebe.com.br a partir do dia 18/11/2018. Os livros
serão entregues na Tesouraria da escola 4ª e 5ª feira, das 7h às 16h, mediante a nota fiscal, apresentação de um
documento e assinatura do adulto que vier retirar.
MATERIAL DIDÁTICO:
* Informamos que o material da editora Edebê é consumível e atualizado ano a ano, portanto, recomendamos a
aquisição desse na versão 2019 que, inclusive, agrega prestação de serviços da editora (vídeo-aulas, correção de
simulados com correção TRI incluindo ranqueamento com toda a rede e diagnósticos individuais).
* A compra deverá ser realizada com o CPF do responsável financeiro. Caberá à editora todo o processo comercial,
incluindo a emissão de nota fiscal do material didático. Em caso de dúvidas, favor procurar a Secretaria
* Para utilizar os aplicativos da Edebê Brasil os dispositivos deverão ter as seguintes especificações técnicas:

COLÉGIO SALESIANO ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO – RJ
Rede Salesiana de Escolas

1. TABLETS E SMARTPHONES
a) Sistema operacional Android 4.1 (ou superior) ou IOS 9 (ou superior)
b) Tela touch screen capacitiva de 4.3”
c) Processador Dual Core de 1 GHz
d) Memória RAM 1,5 GB
e) Memória armazenamento mínima de 16GB (para uso em dois ou mais anos 32GB)
f) Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N
g) Bateria com autonomia de 8h (para navegar na Internet via Wi-Fi, assistir vídeo ou ler texto)
h) Saída de áudio P2
i) Alto falante e fone de ouvido
2. NOTEBOOKS E ULTRABOOKS
a) Sistema operacional Microsoft Windows 7 (ou superior) ou macOS 10.9 (ou superior)
b) Navegador de internet (Google Chrome, Safari ou Firefox) – uso on-line
c) Resolução de tela mínima de 1024 x 768 pixels
d) Processador Dual Core de 2,5GHz
e) Memória RAM 4GB
f) Memória armazenamento de 128GB
g) Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N
h) Bateria com autonomia de 8h (para navegar na internet via Wi-Fi, assistir vídeo ou ler texto)
i) Saída de áudio P2
j) Autofalante e fone de ouvido
PACOTES DOS LIVROS:
ENSINO FUNDAMETAL II (6º ANO)
PACOTE A (LIVRO DIGITAL + TODOS OS LIVROS IMPRESSOS) –
 Consta os livros impresso de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Ensino
Religioso , Inglês Cambridge Connect 1.
 Os downloads de todos os livros impressos, que deverão ser baixados no dispositivo móvel (tablets e
smartphone) ou no notebook ou ulttrabook..
PACOTE B (LIVRO DIGITAL + E SOMENTE O LIVRO DE INGLÊS IMPRESSO)
 Consta apenas o livro de Inglês impresso.
 Os downloads de todos os livros impressos, que deverão ser baixados no dispositivo móvel tablets e
smartphone ou no notebook ou ulttrabook.
PACOTE C (DIGITAL) – nessa versão não está incluído o livro de Inglês.
 Apenas os downloads de todos os livros impressos, que deverão ser baixados no dispositivo móvel (tablets
e smartphone ou no notebook ou ulttrabook.
 Nenhum livro impresso
OBSERVAÇÕES: O LIVRO DE INGLÊS ESTÁ APENAS NOS PACOTES A e B.
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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
 01 caderno de 10 matérias ou 07 Cadernos grandes de 96 folhas - sendo um para cada disciplina separadamente a
seguir: Português, Redação, Matemática, Ciências, História, Inglês e Geografia.
 01 caderno prancha com margem A4
 01 tela para pintura 30 x40
 04 potes de tinta acrílica de 37ml nas cores azul, amarelo e vermelho
 01 tubo de tinta dimensional brilhante 3D
 01 bloco de creative paper colorido
 01 tubo de cola branca - (90gr.)
 01 caixa de tinta guache com 6 unidades
 01 Caixa de lápis de cor c/12 cores
 01 Caixa de hidrocor cor 12 cores
 01 Tesoura sem pontas
 01 estojo
 01 lápis HB e 1 lápis 6B
 01 borracha e apontador, 1caneta azul, 1caneta vermelha e 1 marcador de texto)
 01 Pincel série 815 nº 10
 1 pincel nº 14
 01 par de esquadros
 01 compasso
 01 transferidor
 01 calculadora

OBS: Os livros paradidáticos para cada etapa serão pedidos no decorrer do ano.

