2ª SÉRIE – 2021
 O material didático deve ser adquirido no site da Edebê Brasil. Somente Livro
Digital.
 ATENÇÃO: Não comprar o Livro de Inglês. O livro adotado de Inglês não será da
EDEBÊ.

1º) MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL EDEBÊ
O Material Didático Digital (MDD) deve ser adquirido na plataforma de gestão da
aprendizagem da Edebê Brasil, conforme opção abaixo :
*PACOTE DIGITAL (Comprar no EM só o DIGITAL)
Livros digitais: Comprar somente os seguintes livros: Biologia, Física, Química, Geografia,
História, Língua Portuguesa, Matemática e caderno de atividades.
 ADQUIRIR TAMBÉM ESSES LIVROS NO SITE DA EDEBE:
Filosofia- Sociologia- Espanhol e Ensino Religioso.

A compra deste material deverá ser realizada por meio da loja virtual da Edebê
Brasil, no endereço http://loja.edebe.com.br, clicando nos títulos dos livros acima
adotados pelo ITV (Verificar passo a passo no anexo).
As formas de pagamento disponíveis são:
 Cartão de crédito em até 10x sem juros;
 Boleto à vista com 5% de desconto.

SERÁ OBRIGATÓRIO ADQUIRIR O LIVRO DIGITAL POR CONTER ATIVIDADES
DIGITAIS TAIS COMO: SIMULADOS, EXERCÍCIOS, PROVAS E PLATAFORMAS QUE
SERÃO UTILIZADAS E AVALIADAS DURANTE TODO O ANO LETIVO. É OBRIGATÓRIO
O USO DO DISPOSITIVO.
 IMPORTANTE!
 Não descartem os materiais utilizados em 2020! Todos poderão ser reaproveitados e
os cadernos serão essenciais para a retomada de conteúdos que acontecerá no retorno às
aulas em 2021

CONFIGURAÇÕES PARA USO DOS APLICATIVOS DA EDEBÊ BRASIL 2021 E
PARA UTILIZAÇÃO DO LIVRO DIGITAL.
Tablets e Smartphones





Sistema operacional Android 4.4 (ou superior) ou IOS 9 (ou superior)
Tela touch screen capacitiva de 4.3” ou superior
Processador Dual Core de 1 GHz ou superior
Memória RAM 1,5 GB ou superior




Memória armazenamento interna livre, mínima de 16GB (para uso em dois
ou mais anos 32GB)
Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N

Notebooks e Ultrabooks







Sistema operacional Microsoft Windows 7 (ou superior) ou macOS 10.9 (ou
superior)
Navegador de internet (Google Chrome, Safari ou Firefox) – uso on-line
Resolução de tela mínima de 1024 x 768 pixels ou superior
Processador Dual Core de 2,5GHz ou superior
Memória RAM 4GB ou superior Memória armazenamento de 128GB ou
superior
Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N

Outros Itens:
 A agenda escolar (será oferecida pelo Colégio)
 01 pen drive para pesquisa em diversas áreas
 01 dispositivo para aula digital: (tablet, notebook,Smartphones ou ultrabook) conforme
configurações acima
LÍNGUA PORTUGUESA:
 Caderno grande de 200 folhas
*Os livros paradidáticos serão solicitados no início de cada etapa.
MATEMÁTICA:
 01 caderno grande (200 folhas)
HISTÓRIA:
 01 caderneta capa dura, pautada
 01 caderno grande (120 folhas)
FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGIA E GEOGRAFIA:
 Para cada discipliana-01 caderno grande (120 folhas)
INGLÊS:

 2o ano : UNLOCK 2 VERSÃO ATUALIZADA - 9781107614000 READING & WRITING
SKILLS. Nível A2
 Livro do aluno e workbook online
 ISBN: 9781107614000
 OBS: O livro de Inglês será vendido no Colégio, pela editora, com desconto de
20% e em até 6 vezes sem juros no cartão, no período de
08/02/2021 a
26/02/2021 de 8h as 18h. ou pelo site: WWW.sbs.com.br/colegiopioxii
 Dictionary for Portuguese Speakers – Longman English
 01 caderno grande (80 folhas)
ENSINO RELIGIOSO, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA:
 Para cada disciplina -01 caderno grande (60 folhas)
ESPANHOL:
Dicionário Santillana para estudantes
 01 caderno de (60 folhas)
Material para projetos - deverão ser entregues no 1º dia de aula para o auxiliar de
coordenação:
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metro de tecido chitão – qualquer cor ou estampa
rolo de fio de Nylon
rolo de durex grosso
folhas de papel camurça- cores variadas
pacote de papel color set – cores variadas
pincéis – referência 815 nº 04 e nº 10
bastões de cola quente grande – 2 grossos e 3 finos
folhas de EVA com gliter – cores variadas

 02 rolos de fita adesiva
 03 potes de tinta artesanato (250ml) – cores vivas variadas
 01 pacote de papel A4 60 Kg

Observações importantes:
Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno.
Outros materiais poderão ser pedidos aos alunos durante o ano, de acordo com os projetos.
Os alunos deverão frequentar o Colégio sempre de uniforme. Também o agasalho faz parte do
uniforme.
É importante marcar as peças do uniforme com o nome do aluno. O calçado do uniforme é o
tênis.
Em 2021 estaremos adotando o uniforme novo da Rede Salesiana de Escolas, mas o
antigo ainda poderá ser utilizado por mais 01 ano.
O Uniforme Escolar poderá ser adquirido nos seguintes endereços:
 Pluriforme: loja- Rod. Anel Rodoviário Celso Melo Azevedo, 3713 Galpão Plu 15Bonsucesso, Belo Horizonte- Telefone: (31) 25510760 e WHATSAPP 99740-1136
 Caetano Esportes: Av. Amazonas, 3.897 – Barroca - Telefone (31) 3332-8547
 Bikas Livraria e Papelaria: Rua Lavras, 188 - São Pedro - Telefone (31) 3289-1000
 RSE Loja – www.rseloja.com.br ou www.lojapluriforme.com.br

