Av. João Pessoa, 4279 / Fone: (85) 3307-2500

LISTA DE MATERIAL DE USO PESSOAL – 2019
Ensino Fundamental (Anos Iniciais) – 1º Ano

O Material Didático é composto por um COMBO da Edebê contendo os livros
didáticos impressos.
•
•
•
•
•

Ciências Humanas e da Natureza,
Alfabetização e Letramento (Língua Portuguesa);
Matemática,
Ensino Religioso,
Arte (3 livros)

Orientações para aquisição do MD(Material Didático):
1. MD deverá ser adquirido diretamente pelos pais na forma online, através do
endereço www.loja.edebe.com.br.
2. A partir do dia 08/01/2019, após a liberação da NF (nota fiscal) pela Edebê
Brasil, a família poderá retirar o material na escola, de acordo com as
orientações que receberá no momento da compra na loja da Edebê Brasil.
3. Caberá à Edebê Brasil todo o processo comercial, inclusive a emissão de nota
fiscal do material didático.
Nosso currículo escolar dispõe ainda de outras áreas do conhecimento, que não
fazem parte do COMBO. Segue a lista abaixo:
Outros
Língua Inglesa

Kids Web 1 – Second Edition
Autora: Ana Lúcia Militello
Editora: Richmond

Filosofia

Coleção Pensar e Agir – 1º Ano
Autora: Ana Cláudia Barros
Editora: Edjovem

1 resma de papel A4

Para rotina diária (atividades xerografadas / desenho /
pintura, outros)

Revendedor de livros paradidáticos e didáticos (extra) e uniformes da Rede Salesiana Brasil - Escolas
Livraria Pitombeira – Tel. 3032.2409 / Livraria Leitura – Riomar - Tel. 3045. 0300

Av. João Pessoa, 4279 / Fone: (85) 3307-2500

Livros Paradidáticos
As obras literárias destacadas abaixo fazem parte do processo de aquisição da leitura
e da escrita, além de desenvolver habilidades na oralidade, aumento do vocabulário,
impostação da voz, dentre outros.
Será utilizado um livro por etapa, sob a orientação da professora regente.
A professora e o regador
Mágico
Autor: Jonas Ribeiro

Livro nos pés.
Autor: Liana Leão

Uma história de muitas
formas.
Autor: Thiago Mazucato

EDEBE

EDEBE

EDEBE

Material de uso diário
Quantidade Descrição
01
Borracha
01
Caderno pedagógico brochurão
01
Caderno caligrafia pauta azul
01
Caderno de desenho (48 folhas)
01
Agenda Escolar (opcional)
Trazer diariamente um estojo escolar contendo:
02
01
01
01
01
01

Lápis grafite
Caixa de lápis de cor (12 cores)
Estojo de canetinhas 12 cores
Apontador de caixinha
Tesoura sem ponta (com nome gravado)
Jogo pedagógico – Atividades individuais e coletivas visando o
desenvolvimento das linguagens e raciocínio lógico.

Prezados Pais,
O início das aulas será em 22/01/2019. Solicitar que antes de encapar e marcar os livros com
o nome do (a) aluno (a), favor verificar com o seu (sua) professor (a) se estão corretos.

Observação:
- Trazer na mochila diariamente uma toalhinha para lanche.
- Todo material deverá estar identificado com o nome do aluno.
Atenção: Os alunos deverão vir diariamente com fardamento completo, tênis
preto, azul, cinza ou branco e meia branca.

Revendedor de livros paradidáticos e didáticos (extra) e uniformes da Rede Salesiana Brasil - Escolas
Livraria Pitombeira – Tel. 3032.2409 / Livraria Leitura – Riomar - Tel. 3045. 0300

Av. João Pessoa, 4279 / Fone: (85) 3307-2500

LISTA DE MATERIAL DE USO PESSOAL – 2019
Ensino Fundamental (Anos Iniciais) – 2º Ano
O Material Didático é composto por um COMBO da Edebê contendo os livros didáticos
impressos.







Ciências Humanas e da Natureza;
Língua Portuguesa;
Matemática;
Ensino Religioso.
Arte (3 livros).

Orientações para aquisição do MD (Material Didático):
1. MD deverá ser adquirido diretamente pelos pais na forma online, através do endereço
www.loja.edebe.com.br.
2. A partir do dia 08/01/2019, após a liberação da NF (nota fiscal) pela Edebê Brasil, a
família poderá retirar o material na escola, de acordo com as orientações que receberá
no momento da compra na loja da Edebê Brasil.
3. Caberá à Edebê Brasil todo o processo comercial, inclusive a emissão de nota fiscal do
material didático.

Nosso currículo escolar dispõe ainda de outras áreas do conhecimento, que não
fazem parte do COMBO. Segue a lista abaixo:
Outros

Língua Inglesa

Kids Web 2 – Second Edition
Autora: Ana Lúcia Militello
Editora: Richmond

Filosofia

Coleção Pensar e Agir – 2º Ano
Autor: Herman Régis
Editora: Edjovem

Robótica

Projeto Astro Maker – robótica – 2º Ano
Via Maker

Um mini dicionário
( sugestão)
1 resma de papel A4

Palavras... Tantas palavras
Dicionário Ilustrado de Língua Portuguesa
Autoras: Helena Bonito Pereira e Olga Coelho
Editora: FTD
Para rotina diária (atividades xerografadas / desenho /
pintura, outros)

Revendedor de livros paradidáticos e didáticos (extra) e uniformes da Rede Salesiana Brasil - Escolas
Livraria Pitombeira – Tel. 3032.2409 / Livraria Leitura – Riomar - Tel. 3045. 0300

Av. João Pessoa, 4279 / Fone: (85) 3307-2500

Material para ficar na escola (com nome gravado) – será devolvido ao final do ano letivo

Qtde.
01
03
01

Descrição

Uso
Semanal - Recurso pedagógico que auxilia as crianças no
desenvolvimento e na organização de sua escrita
(coordenação motora fina).

Caderno de pauta dupla
(grande)
Cadernos de pauta
simples (grande)
Jogo pedagógico: Material
Dourado

Diário - Utilizado para atividades em sala e em casa

Atividades individuais e coletivas visando o
desenvolvimento das linguagens e raciocínio lógico

Livros Paradidáticos
As obras literárias destacadas abaixo fazem parte do processo de aquisição da leitura e da
escrita, além de desenvolver habilidades na oralidade, aumento do vocabulário, impostação da
voz, dentre outros.
Será utilizado um livro por etapa, sob a orientação da professora regente.
A menina e o mar
Autora: Marta Lagarta
Ilustrador: Andreia Vieira
Editora: EDEBE

Quantidade
01
01
01
02
01
01
01
02
01

O grande maravilhoso livro
das famílias.
Autora: Mary Hoffman em
Ros Asquith
Tradução: Isa Mesquita
Editora: SM

A flecha traiçoeira.
Autor: Pedro Bandeira
Editora: Salamandra

Trazer diariamente na mochila do aluno:
Descrição
Borracha
Apontador de caixinha
Régua de 30 cm
Lápis comuns
Caixa de lápis de cor de 12 cores
Estojo de canetinhas de 12 cores
Tesoura sem ponta (com nome gravado)
Cadernos de desenho grandes (C.H.N./Arte) – Trazer conforme horário
escolar
Agenda Escolar (opcional)

Prezados Pais,
O início das aulas será em 22/01/2019. Solicitar que antes de encapar e marcar os livros com
o nome do (a) aluno (a), favor verificar com o seu (sua) professor (a) se estão corretos.

Observação:
- Trazer na mochila diariamente uma toalhinha para lanche.
- Todo material deverá estar identificado com o nome do aluno.
Atenção: Os alunos deverão vir diariamente com fardamento completo, tênis
preto, azul, cinza ou branco e meia branca.

Revendedor de livros paradidáticos e didáticos (extra) e uniformes da Rede Salesiana Brasil - Escolas
Livraria Pitombeira – Tel. 3032.2409 / Livraria Leitura – Riomar - Tel. 3045. 0300

Av. João Pessoa, 4279 / Fone: (85) 3307-2500

LISTA DE MATERIAL DE USO PESSOAL – 2019
Ensino Fundamental (Anos Iniciais) – 3º Ano
O Material Didático é composto por um COMBO da Edebê contendo os livros didáticos
impressos.







Ciências Humanas e da Natureza;
Língua Portuguesa;
Matemática;
Ensino Religioso.
Arte. (3 livros).

Orientações para aquisição do MD (Material Didático):
1. MD deverá ser adquirido diretamente pelos pais na forma online, através do endereço
www.loja.edebe.com.br.
2. A partir do dia 08/01/2019, após a liberação da NF (nota fiscal) pela Edebê Brasil, a
família poderá retirar o material na escola, de acordo com as orientações que receberá
no momento da compra na loja da Edebê Brasil.
3. Caberá à Edebê Brasil todo o processo comercial, inclusive a emissão de nota fiscal do
material didático.

Nosso currículo escolar dispõe ainda de outras áreas do conhecimento, que não
fazem parte do COMBO. Segue a lista abaixo:
Outros
Filosofia

Coleção Pensar e Agir – 3º Ano
Autor: Herman Régis
Editora: Edjovem

Robótica

Projeto Astro Maker – robótica – 3º Ano
Via Maker

Dicionário
(Sugestão)
Língua Inglesa

1 resma de papel A4

Palavras... Tantas palavras
Dicionário Ilustrado de Língua Portuguesa
Autoras: Helena Bonito Pereira e Olga Coelho
Editora: FTD
Kids Web 3 – Second Edition
Autora: Ana Lúcia Militello
Editora: Richmond
Para rotina diária (atividades xerografadas / desenho / pintura,
outros)

Material para ficar na escola (com nome gravado) – será devolvido ao final do ano letivo
Qtde
01
02

01

Descrição

Uso
Semanal- Recurso pedagógico que auxilia as
Caderno de pauta
crianças no desenvolvimento e na organização
dupla (grande)
de sua escrita (coordenação motora fina).
Cadernos de pauta Diário - Utilizado para atividades em sala e em
casa
simples (grande)
Semanal - A associação de textos e imagens
torna o ato de ler mais atraente e os elementos
Gibi
gráficos (como os balões e as expressões faciais
dos personagens) facilitam a compreensão da
trama.

Revendedor de livros paradidáticos e didáticos (extra) e uniformes da Rede Salesiana Brasil - Escolas
Livraria Pitombeira – Tel. 3032.2409 / Livraria Leitura – Riomar - Tel. 3045. 0300

Av. João Pessoa, 4279 / Fone: (85) 3307-2500

Atividades individuais e coletivas visando o

Jogo
pedagógico:
desenvolvimento das linguagens e raciocínio
Material Dourado

01

lógico

Quantidade
02
01
01
04
01
01
01
02
01

Trazer diariamente um estojo escolar contendo:
Descrição
Borracha
Apontador de caixinha
Régua de 30 cm
Lápis comuns
Caixa de lápis de cor de 12 cores
Estojo de canetinhas de 12 cores
Tesoura sem ponta (com nome gravado)
Cadernos de desenho grandes (C. H.N./ Arte) – Trazer conforme horário escolar
Agenda Escolar (opcional)

Livros Paradidáticos
As obras literárias destacadas abaixo fazem parte do processo de aquisição da leitura e
da escrita, além de desenvolver habilidades na oralidade, aumento do vocabulário,
impostação da voz, dentre outros.
Será utilizado um livro por etapa, sob a orientação da professora regente.
Nino: no mar de esconderijos.
Autora: Ana Carolina Lemos
Ilustrador: Anna Anjos
EDEBE

Vovó tem alzha... o quê ?
Autora: Véronique van
Den Adeele.
Tradução: Luís Camargo
Editora: FTD.

A Libélula e a Tartaruga
Autor: Rubem Alves
Editora: FTD

Prezados Pais,
O início das aulas será em 22/01/2019. Solicitar que antes de encapar e marcar os livros com
o nome do (a) aluno (a), favor verificar com o seu (sua) professor (a) se estão corretos.

Observação:
- Todo material deverá estar identificado com o nome do aluno.
Atenção: Os alunos deverão vir diariamente com fardamento completo, tênis
preto, azul, cinza ou branco e meia branca.

Revendedor de livros paradidáticos e didáticos (extra) e uniformes da Rede Salesiana Brasil - Escolas
Livraria Pitombeira – Tel. 3032.2409 / Livraria Leitura – Riomar - Tel. 3045. 0300

Av. João Pessoa, 4279 / Fone: (85) 3307-2500

LISTA DE MATERIAL DE USO PESSOAL – 2019
Ensino Fundamental (Anos Iniciais) – 4º Ano
O Material Didático é composto por um COMBO da Edebê contendo os livros didáticos
impressos.







Ciências Humanas e da Natureza;
Língua Portuguesa;
Matemática;
Ensino Religioso.
Arte. (3 livros)

Orientações para aquisição do MD (Material Didático):
1
2

3

MD deverá ser adquirido diretamente pelos pais na forma online, através do endereço
www.loja.edebe.com.br.
.A partir do dia 08/01/2019, após a liberação da NF (nota fiscal) pela Edebê Brasil, a
família poderá retirar o material na escola, de acordo com as orientações que receberá
no momento da compra na loja da Edebê Brasil.
Caberá à Edebê Brasil todo o processo comercial, inclusive a emissão de nota fiscal do
material didático.

Nosso currículo escolar dispõe ainda de outras áreas do conhecimento, que não
fazem parte do COMBO. Segue a lista abaixo:
Outros
Dicionário de Inglês
(Sugestão)

Filosofia

Dicionário Ilustrado Júnior
Inglês – Português / Português – Inglês
Autores: Telma Guimarães Castro Andrade e Terrence Eduard
Hill
Editora: Atual
Coleção Pensar e Agir – 4º Ano
Autor: Herman Régis
Editora: Edjovem
Projeto Astro Maker – robótica – 4º Ano
Via Maker.

Robótica

Palavras... Tantas palavras
Dicionário ilustrado de Língua Portuguesa
Dicionário (Sugestão)
Autoras: Helena Bonito Pereira e Olga Coelho
Editora: FTD
Kids Web 4 – Second Edition
Língua Inglesa
Autora: Ana Lúcia Militello
Editora: Richmond
Para rotina diária (atividades xerografadas / desenho / pintura,
1 resma de papel A4
outros)
Material para ficar na escola (com nome gravado) – será devolvido ao final do ano
letivo
Qtd
01

Descrição
Gibi

Uso

Semanal - A associação de textos e imagens torna o ato de ler
mais atraente e os elementos gráficos (como os balões e as
expressões faciais dos personagens) facilitam a compreensão
da trama.

Revendedor de livros paradidáticos e didáticos (extra) e uniformes da Rede Salesiana Brasil - Escolas
Livraria Pitombeira – Tel. 3032.2409 / Livraria Leitura – Riomar - Tel. 3045. 0300

Av. João Pessoa, 4279 / Fone: (85) 3307-2500

Atividades individuais e coletivas visando o
das
linguagens
e
raciocínio lógico

Jogo
pedagógico:
desenvolvimento
Material Dourado

01

Quantidade

01
01
01
02
01
01
01
02
04
02
01

Trazer diariamente um estojo escolar contendo:
Descrição
Borracha
Apontador de caixinha
Régua de 30 cm
Lápis comuns
Caixa de lápis de cor de 12 cores
Estojo de canetinhas de 12 cores
Tesoura sem ponta (com nome gravado)
Canetas azuis
Cadernos Brochurão
Cadernos de desenho grandes (C. H. N./ Arte) – Trazer conforme horário
escolar
Agenda Escolar (opcional)

Livros Paradidáticos
As obras literárias destacadas abaixo fazem parte do processo de aquisição da leitura e
da escrita, além de desenvolver habilidades na oralidade, aumento do vocabulário,
impostação da voz, dentre outros.
Será utilizado um livro por etapa, sob a orientação da professora regente.
Comboio, saudades e caracóis.
Autor: Fernando Pessoa
Organização; João Alves das Neves

Editora: FTD

O balão azul
Autores: Marta Lagarta e
Guto Lins
Editora: Edebê

Iwaipoáb, o verdadeiro
encontro de amor.
Autora: Tiago Hakiy
Ilustrador: Mauricio Negro
Editora: Edebê

Prezados Pais,
O início das aulas será em 22/01/2019. Solicitar que antes de encapar e marcar os livros com
o nome do (a) aluno (a), favor verificar com o seu (sua) professor (a) se estão corretos.

Observação:
- Todo material deverá estar identificado com o nome do aluno.
Atenção: Os alunos deverão vir diariamente com fardamento completo, tênis
preto, azul, cinza ou branco e meia branca.

Revendedor de livros paradidáticos e didáticos (extra) e uniformes da Rede Salesiana Brasil - Escolas
Livraria Pitombeira – Tel. 3032.2409 / Livraria Leitura – Riomar - Tel. 3045. 0300

Av. João Pessoa, 4279 / Fone: (85) 3307-2500

LISTA DE MATERIAL DE USO PESSOAL – 2019
Ensino Fundamental (Anos Iniciais) – 5º Ano
O Material Didático é composto por um COMBO da Edebê contendo os livros didáticos
impressos.







Ciências Humanas e da Natureza;
Língua Portuguesa;
Matemática;
Ensino Religioso.
Arte (3 livros)

Orientações para aquisição do MD (Material Didático):
1
2

3

MD deverá ser adquirido diretamente pelos pais na forma online, através do endereço
www.loja.edebe.com.br.
A partir do dia 08/01/2019, após a liberação da NF (nota fiscal) pela Edebê Brasil, a
família poderá retirar o material na escola, de acordo com as orientações que receberá
no momento da compra na loja da Edebê Brasil.
Caberá à Edebê Brasil todo o processo comercial, inclusive a emissão de nota fiscal do
material didático.

Nosso currículo escolar dispõe ainda de outras áreas do conhecimento, que não
fazem parte do COMBO. Segue a lista abaixo:
Outros
Dicionário de Inglês
(sugestão)

Dicionário Ilustrado Júnior
Inglês – Português / Português – Inglês
Autores: Telma Guimarães Castro Andrade e
Terrence Eduard Hill – Editora: Atual

Filosofia

Coleção Pensar e Agir – 5º Ano
Autor: Herman Régis
Editora: Edjovem

Robótica

Projeto Astro Maker – robótica – 5º Ano
Via Maker

Dicionário (sugestão)

Língua Inglesa
1 resma de papel A4

Palavras... Tantas palavras
Dicionário ilustrado de Língua Portuguesa
Autoras: Helena Bonito Pereira e Olga Coelho
Editora: FTD
Kids Web 5 – Second Edition
Autora: Ana Lúcia Militello
Editora: Richmond
Para rotina diária (atividades xerografadas / desenho /
pintura, outros)

Material para ficar na escola (com nome gravado) – será devolvido ao final do ano
letivo
Qtd
01

Descrição
Gibi

Uso

Semanal - A associação de textos e imagens torna o ato
de ler mais atraente e os elementos gráficos (como os
balões e as expressões faciais dos personagens)
facilitam a compreensão da trama.

Revendedor de livros paradidáticos e didáticos (extra) e uniformes da Rede Salesiana Brasil - Escolas
Livraria Pitombeira – Tel. 3032.2409 / Livraria Leitura – Riomar - Tel. 3045. 0300

Av. João Pessoa, 4279 / Fone: (85) 3307-2500

Livros Paradidáticos
As obras literárias destacadas abaixo fazem parte do processo de aquisição da leitura e
da escrita, além de desenvolver habilidades na oralidade, aumento do vocabulário,
impostação da voz, dentre outros.
Será utilizado um livro por etapa, sob a orientação da professora regente.

Mgkai, o estrangeiro
Autora: Sheila Kaplan
Sami Ribeiro
Editora: EDEBE

Quantidade
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
04
03

João e Maria no SPA da tia
Sofia
Autora: Belise Mofeoli
Editora: EDEBE

Quanto Cabe?
Autor: Bill Borges

Editora: EDEBE

Trazer diariamente um estojo escolar contendo:
Descrição
Borracha
Apontador de caixinha
Régua de 30 cm
Lápis comuns
Caixa de lápis de cor de 12 cores
Estojo de canetinhas de 12 cores
Tesoura sem ponta (com nome gravado)
Caneta azul
Caneta preta
Caneta vermelha
Cadernos Brochurão
Cadernos de desenho grandes ( 1-Hist. 1. Arte – 1. Ciências/ Geografia.) –
Trazer conforme horário escolar

Prezados Pais,
O início das aulas será em 22/01/2019. Solicitar que antes de encapar e marcar os livros com
o nome do (a) aluno (a), favor verificar com o seu (sua) professor (a) se estão corretos.

Observação:
- Todo material deverá estar identificado com o nome do aluno.
Atenção: Os alunos deverão vir diariamente com fardamento completo, tênis
preto, azul, cinza ou branco e meia branca.

Revendedor de livros paradidáticos e didáticos (extra) e uniformes da Rede Salesiana Brasil - Escolas
Livraria Pitombeira – Tel. 3032.2409 / Livraria Leitura – Riomar - Tel. 3045. 0300

