CENTRO EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA
REDE SALESIANA DE ESCOLAS
Lista de Material – 2014
6º Ano do Ensino Fundamental

Senhores Pais ou Responsáveis,
A partir de 2014, como RSE, estamos entrando
definitivamente na “era digital”.
Este caminho se apresenta sem retorno.
Por isso, Salesianos e Salesianas nos unimos aos Salesianos
de Barcelona formando uma nova editora: a Edebe Brasil.
A esta editora esta confiada a elaboração do material Didático
Digital em suas múltiplas plataformas.
Este material é composto de novos livros impressos,
integrados aos conteúdos digitais na plataforma de gestão da
aprendizagem da EDEBE Brasil. Os livros serão
comercializados em pacotes, não havendo a possibilidade de
escolha de livros avulsos. O pacote é:
Material Didático 6º ano do EF II:
Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências,
Ensino Religioso e Inglês.
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 e uso do MDD são:
• O aluno estar matriculado no Sistema de Gestão
Educacional Esemtia.
• Possuir um dispositivo digital: tablet, netebook ou
notebook.
• 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
E-mail: sac@edebe.com.br
Telefone: 0800-718-0077
Filosofia
•
Filosofia – Investigando o pensar.
6° Ano. Nonato Nogueira – Edjovem.
Nova Edição/ Revisada / Atualizada e ampliada.
Espanhol
Título: Aula Amigos 1 – 6º ano Ensino Fundamental 2
Autores: Clara Miki Kondo, Juan Antonio Ayllón e Teresa
Editora: Edições SM - 5ª reimpressão 2012.
Arte:
• A Arte de Fazer Arte.
6º Ano. Denise Akel Haddad, Dulce Gonçalves Morbin.
Ed. Saraiva.
• Caderno de desenho espiral
• 1 bloco de papel canson A4
• 1 caixa de lápis de cor aquarelável
• 1 estojo de canetinhas hidrocor
• 1 lápis HB
• 1 borracha branca macia
• 1 apontador
• 1 régua
• 1 pasta com liga

Paradidáticos:
•
O skatista e a ribeirinha. Ricardo Dreguer. Ed. Moderna.
•

As aventuras Tom Sawyer.
Salamandra ou Moderna.

•

O segredo do violinista. Eva Furnari. Ed. Moderna.

•

Pai sem terno e gravata. Cristina Agostinho. Ed. Saraiva

•

Os argonautas. Ana Maria Machado. Editora moderna.

•

Um dia com as pimentas atômicas. Isabela Vieira. Ed.
Moderna.

•

Sangue Veloz. Márcia Kupstas. Ed. FTD.

•

O gato malhado e a andorinha Sinhá. Jorge Amado.
Companhia das Letrinhas.

Twain, Mark. Editora

Outros Materiais:
•

06 cadernos com 96 folhas claras :
o 1 para Língua Portuguesa
o 1 para Matemática
o 1 para Inglês e Espanhol
o 1 para Geografia e História
o 1 para Ensino Religioso e Arte
o 1 para Ciências e Filosofia
01 tesoura com pontas arredondadas
01 borracha
01 conjunto de canetinhas hidrocor - fina
01 caixa de lápis de cor grande
01 régua de 30 cm
01 compasso
01 transferidor
Esquadros 30ºe 60º, 45º
01 cola em bastão 20g
01 pasta arquivo para folhas tamanho ofício
Bloco de papel milimetrado ofício ou A4
01 CD regravável
Obs.: Outros materiais serão solicitados de acordo
com as necessidades.
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IMPORTANTE

•

De acordo com a proposta educativa da
Rede
Salesiana
de
Escolas,
não
aconselhamos a utilização de livros usados.
•

Os livros da Rede Salesiana de Escolas
(RSE) e o Uniforme Escolar do CEMA serão
vendidos pela CASA DO COLEGIAL.

•

Adquira o Uniforme Escolar também
pelo site: www.rseloja.com.br

