TEMPO INTEGRAL
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
(GRUPO 1 E GRUPO 2) – 2018

ENTREGA DO MATERIAL: 26 a 29/01/2018
(Local: Bloco C – Térreo, das 7h30mim às 11h40min e das 13h30min às 17h)
INÍCIO DAS AULAS: 19/02/2018

MATERIAL DE USO DIÁRIO E PESSOAL DO ALUNO
 01 toalha de banho (vai e volta para casa todos os dias);
 01 nécessaire contendo: pente ou escova, shampoo, condicionador, sabonete líquido,

colônia, escova e creme dental e touca plástica para banho (opcional). A nécessaire fica na
escola com reposição periódica dos produtos;
 01 Copo plástico (para beber água) identificado; fica na mochila da criança;
 01 muda de roupa acompanhada de roupas íntimas e sandália (a ser enviada diariamente

em uma sacola à parte).









01 rolinho de espuma – (TAM. Médio).
01 caixa de giz de cera (grande) com 12 unidades
01 camisa básica branca com manga (TAM. P) – adulto- utilizável nas aulas de artes visuais.
01 brinquedo adequado à faixa etária (período de adaptação)
02 livros paradidáticos adequados à faixa etária
01 pote de tinta guache 250 ml – (cores variadas) utilizável nas aulas de artes visuais.
01 pacote de algodão (100 g) – atividades sensoriais
02 envelopes TAM. A3 – (branco) para armazenar as atividades semestrais.

 01 travesseiro + 02 lençóis + 01 fronha (identificados) ficam no colégio. Reposição semanal;
 02 fraldas descartáveis (com reposição diária).

ATENÇÃO:
 Todo material, inclusive o fardamento, deve conter o nome e o ano da criança. Somente
serão aceitos, os materiais devidamente identificados.

Entusiamo diante da vida.

Informativo
Material Didático Digital

Bom mesmo é ser Salesiano.

Material Didático Digital
Com o avanço das tecnologias, o dia a dia das pessoas vem se modificando rapidamente e, atenta a essa realidade, a Rede Salesiana de Escolas continua investindo nessa área, rumo à Educação 3.0, que se baseia em tecnologia, personalização, colaboração e contexto.
O Material Didático Digital (MDD), produzido pela editora Edebê-Brasil, possui recursos multimídias de navegação fácil e intuitiva, incorporando várias linguagens.
O MDD:

Favorece o estudo colaborativo;

Fortalece o trabalho dos educadores e dinamiza as aulas;

Contribui para o desenvolvimento da aprendizagem;

Agrega valor ao nosso Projeto Pedagógico Pastoral.
Disponibilizamos:

BrightLink;

Conexão Wifi;

Dispositivos audiovisuais.
Os produtos que compõem o material didático digital são:

Agenda;

Plataforma e Aplicativos Edebê Educação (Rede, Avaliações, Publicações e Famílias)

Videoconferência;

Livro digital interativo

Portal do Aluno;

Livro impresso

Plataforma adaptativa (Ensino Médio);

Gestão Acadêmica e Financeira;

Revisional Enem (3ª Série - E.Médio).

Acompanhamento Pedagógico;

Configurações para uso do MDD
Para acesso ao MDD os dispositivos deverão ter as seguintes especificações técnicas:

Smartphones e Tablets

Sistema operacional Android 4.4 (ou superior) ou IOS 9 (ou superior)
Tela touch screen capacitiva de 4,3”
Processador Dual Core de 1 GHz
Memória RAM 1,5 GB
Memória armazenamento mínima 16GB sendo 8GB livres para manuseio e atualização de arquivos. (para uso em 2 ou mais anos, recomendável 32GB). Os arquivos do MDD não podem ser
armazenados em cartão de memória;

Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N

Bateria com autonomia de 8h (para navegar na Internet via Wi-Fi, assistir vídeo ou ler textos)

Saída de áudio P2








Alto falante e fone de ouvido

PC’s, Notebooks e Ultrabooks







Sistema operacional Microsoft Windows 7 (ou superior) ou MAC OS X
Navegador de internet (Google Chrome, Safari ou Firefox)
Resolução de tela mínima de 1024 x 768 pixels
Processador Dual Core de 2,5 GHz
Memória RAM 4GB
Memória armazenamento de 250GB

O que compõe...

Educação Infantil


Coleção Caleidoscópio

Fundamental I e Fundamental II


a) Manutenção de plataforma;
b) Livros digitais;
c) Livros impressos

Todo o material impresso adquirido na Loja virtual da Edebê, será entregue na escola, mediante
apresentação da Nota Fiscal.

Na loja virtual da Edebê Brasil no endereço: 
http://loja.edebe.com.br.

Local: Central de Matrículas

Será comercializado o Material Didático para:

Quando?: a partir do 1º dia letivo de 2018.

EI: Infantil I, Infantil II e Infantil III
EF I: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos
EF II: 6º, 7º, 8º e 9º anos

Onde e como adquirir?

Paradidáticos

Pacote com Livros Digitais e Impressos:

Ensino Médio
Pacote com somente Livros Digitais
a) Manutenção de plataforma;
b) Livros digitais.

Os livros de língua estrangeira (Inglês e Espanhol), não fazem parte do combo da Editora
Edebê. Eles serão adquiridos em livrarias, conforme lista de materiais, disponível na Central
de Matrículas.

Os títulos adotados estão disponíveis no catálogo da Edebê tanto na versão impressa como na digital. Seus textos trabalham o lúdico, a
pluralidade cultural, a ética e outros valores.
Assim como o Material Didático Digital, as obras de literatura infanto-juvenil podem ser acessadas de qualquer plataforma IOS, Android e Windows.

Onde adquirir?
Na loja virtual da Edebê Brasil no endereço: http://loja.edebe.com.br.

Outras informações acerca do MDD, consulte a Lista de Materiais disponível na Central de Matrículas .
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