1ª. Série

Livros Didáticos
☐ KIT da 1ª série: O kit de livros da 1ª série compreende: Sociologia, Filosofia, Biologia, Ensino Religioso, Física,
Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Espanhol e Inglês (os livros de Inglês e Espanhol são
disponibilizados apenas na versão impressa).

Os livros didáticos fazem parte do material elaborado pela Rede Salesiana Brasil de Escolas, adotados em todas as
escolas salesianas do Brasil. O material é composto de livros impressos integrados ao conteúdo digital interativo. A
compra deve ser realizada por meio da loja virtual da Edebê Brasil no endereço: http://loja.edebe.com.br/

Material Complementar
☐ LÍNGUA PORTUGUESA:
360º Aprender e Praticar Gramática (parte 1/volume único) - Autor: Mauro Ferreira/ Editora FTD
☐ ARTES:
Arte e Sociedade – 1ª série - Ensino Médio - 2ª Ed. 2015/Editora Saraiva
☐ REDAÇÃO:
Caderno de Redação Dom Bosco do Ensino Médio: Vendido na Casa do Colegial da Asa Sul.

Material Individual
☐ 01 Caderno Universitário (12 matérias)
☐ 01 Caderno folha pautada (01 matéria) para Arte

Uniforme
☐ Uniforme escolar diário – Será obrigatório o uso do uniforme completo;
☐ Jaleco branco de manga comprida para laboratório – uso obrigatório (Não pode ser de tactel e deverá constar o
nome do aluno);
☐ Uniforme de Educação Física (Camiseta e bermuda com o logotipo do Colégio);
☐ Calçado – Tênis.

Informações Importantes


O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do Colégio;



Será obrigatório o uso regular do material solicitado pelo colégio;



Não é permitido o uso de fichário;



Todo material deve ser identificado;



Outros materiais podem ser solicitados no decorrer do ano letivo.



Entrega de material dias 21 a 25/01/2019. Das 8h às 11h e das 13h às 17h.(exceto sábado)

As camisetas, blusas e casacos do uniforme devem ser identificados com nome do aluno, sugerimos
que seja bordado no lado direito, na altura do logotipo do Colégio, no seguinte padrão: Fonte: Melco,
tamanho: 0,8cm – maiúscula.
Os uniformes da Rede Salesiana Brasil de Escolas só poderão ser adquiridos:


Através dos sites
www.rseloja.com.br
www.pluriforme.com.br



Em Lojas Físicas credenciadas



Casa do Colegial, Quadra 509, Bl B, Asa Sul, (61)3244-2512/3242-4423, email: orcamento509@ecolegial.com.br;



Livraria e Papelaria Flórida: Avenida Central, Bl 790, Lts 12/13 – Loja ½, Núcleo Bandeirante.
(61)3552-0139, email: papelariaflorida@hotmail.com.

CONFIGURAÇÕES PARA USO DOS APLICATIVOS DA EDEBÊ BRASIL













Para utilizar os aplicativos da Edebê Brasil os dispositivos deverão ter as seguintes
especificações técnicas:
Tablets e Smartphones
Sistema operacional Android 4.1 (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 de 16GB (para uso em dois ou mais anos 32GB)
Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N
Bateria com autonomia de 8h (para navegar na Internet via Wi-Fi, assistir vídeo ou ler texto)
Saída de áudio P2
Alto-falante e fone de ouvido

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
Processador Dual Core de 2,5GHz
Memória RAM 4GB
Memória armazenamento de 128GB
Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N
Bateria com autonomia de 8h (para navegar na internet via Wi-Fi, assistir vídeo ou ler texto)
Saída de áudio P2
Auto-falante e fone de ouvido

Informações Importantes






O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do Colégio;
Será obrigatório o uso regular do material solicitado pelo colégio;
Não é permitido o uso de fichário;
Todo material deve ser identificado;
Outros materiais podem ser solicitados no decorrer do ano letivo.

Início das Aulas: 28/01/2019

