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Livros e Materiais – 2023 

2º Ano – EM 

 

 

Livros 
Didáticos 

Os livros didáticos são da EDITORA EDEBÊ: 
Língua  Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Filosofia,  

Ensino Religioso, Projeto de Vida - Vol II, Química, Física, Biologia 
 

ATENÇÃO: O livro de Filosofia é o mesmo do 1º Ano do EM.  
 

A aquisição dos livros digitais é obrigatória. Caso seja do interesse dos responsáveis, também poderão 
adquirir os livros impressos que não são obrigatórios. Sugerimos que o(a) estudante que tem manifesta 
dificuldade de concentração e registro, utilize também o livro físico.   

 

 A compra deverá ser feita no site da Edebê [loja.edebe.com.br], a partir da segunda quinzena de 
novembro/2022.  

Língua Inglesa 

 

Livro Interchange – Level 2 – Student Book – 5th Edition  
(NÃO PODE SER COMBO OU 2A/2B NEM WORKBOOK – Cambridge). 
 
Este livro não é comercializado pela Edebê. Pode ser adquirido na Amazon, Americanas, Submarino, 
Saraiva, entre outras lojas virtuais. 

 

Dispositivo 
Eletrônico 

 

 

O aluno deverá trazer para as aulas um dos dispositivos eletrônicos relacionados a seguir: tablet, iPad, 
notebook ou netbook. O dispositivo deverá atender às especificações mínimas que estão no verso 
desta lista. 

 
 
 

Outros 
materiais 

 

1. Calculadora simples (observar se possui raiz quadrada – tecla √)  
2. Caderno para todos os componentes curriculares;  
3. Tabela periódica (sugerimos a do Prof. J. C. Gonçalves).  
4. Guarda pó (jaleco branco) para as aulas de Laboratório - manga comprida, qualquer tipo de tecido, com 
o nome gravado.  
5. Uma régua de 30 cm.  
6. Caderno exclusivo para o componente curricular Física  
7. Caderno exclusivo para o componente curricular Matemática (somente o caderno quadriculado) 

 

Observações 
 

  

1. Para a aula de Artes, o material será solicitado ao longo do ano, conforme os projetos descritos no Plano 
de Aula do professor, que é socializado com os alunos. 

 

2. Os livros de literatura, que farão parte do “Projeto de Leitura”, deverão ser adquiridos dentro deste 
prazo de leitura:  
- As fantasias eletivas – Carlos Henrique Schroeder – Ed.Record – leitura em março 
- Quarto de despejo – Carolina Maria de Jesus – Ed. Ática – leitura em maio 
- Senhora – José de Alencar – Disponível em domínio público – leitura em junho 
- Olhos d'água - Conceição Evaristo – Disponível em domínio público – leitura em julho 
- O cortiço – Aluísio Azevedo – Disponível em domínio público – leitura em setembro 

 
 

Agenda Todos os estudantes receberão uma agenda do Colégio no início do ano letivo. O aluno deverá trazer esta agenda 
diariamente para as aulas para registrar os seus compromissos de estudante. Este é o instrumento oficial de 
comunicação dos Responsáveis com os Professores e Coordenadores. 

 

 

Horário das aulas 

1ª aula 2ª aula 3ª aula RECREIO 4ª aula 5ª aula 6ª aula 
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Início das aulas  13 de fevereiro de 2023 

http://www.loja.edebe.com.br/
http://www.loja.edebe.com.br/
http://www.loja.edebe.com.br/


 
AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO (PASSO A PASSO) 

 
        Acesse: loja.edebe.com.br e clique no ícone MATERIAL DIDÁTICO 2023, no banner 
principal.  
1º- Selecione a etapa (segmento) do aluno.  
2º- Selecione o pacote de acordo com o Ano do aluno e o tipo do pacote: impresso + digital ou 
apenas digital  
3º- Em seguida, clique em “Comprar”. 
4º- Você será direcionado ao carrinho de compras. Nessa página, é possível continuar 
comprando, se clicar no botão correspondente ao final da página, ou finalizar a compra com os 
itens já selecionados. 
5º- ATENÇÃO! Confira os itens do carrinho de compras comparando-o com a lista de 
materiais solicitados pela escola. 
6º- Para terminar, é necessário indicar a escola escolhida para a retirada do material, sem custos.  

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 iPad 
Sistema operacional Android 4.4 (ou superior) ou IOS 12 (ou superior) 
Tela touch screen capacitiva de 4.3” ou superior 
Processador Dual Core de 1 GHz 
Memória RAM 1,5 GB ou superior 
Memória armazenamento mínima de 16GB (para uso em dois ou mais anos 32GB) 
Conexão Wi-  
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 
 

Netbooks e Ultrabooks 
Sistema operacional Microsoft Windows 7(ou superior) ou macOS 10.9(ou superior) 
Navegador de Internet (Google Chrome, Safari ou Firefox) – uso online 
Resolução de tela mínima de 1024 x 768 pixels 
Processador Dual Core de 2,5GHz 
Memória RAM 4GB ou superior 
Memória armazenamento de 250GB 
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 

Uniforme 

O uso do uniforme é obrigatório e deve ser adquirido nas lojas especializadas. Não será permitido nenhum outro tipo de 
vestimenta, com exceção da calça jeans azul.  O calçado recomendado é o tênis. Para participar de todas as atividades 
escolares, inclusive as extraclasses, o (a) aluno (a) deverá comparecer devidamente uniformizado (a). 
As opções de uniforme masculino são: calça, jaqueta, moletom, bermuda, camiseta e regata.  
As opções de uniforme feminino são: calça, jaqueta, moletom, calça legging, bermuda, shorts-saia (EI e 1º ao 5º ano), 
camiseta e regata. 
Educação Física e treinos – não será permitido o uso de jeans. Nestas aulas o aluno deverá estar com o uniforme completo e 
tênis.  

 

Você encontra os uniformes do Salesiano no seguinte local: 
  
Q MALHAS: 
Empresa situada em Rio do Sul/ SC. 
Compras realizadas através do site: www.qmalhas.com.br 
A loja Q Malhas tem um ponto de vendas fixo em Itajaí, localizado na Loja Porto Petiz. 
Endereço: Olimpio Miranda Junior, 227 - Sala 01 - Centro - Itajaí/SC 
Telefone / WhatsApp: (47) 3045-3137 
Instagram: @portopetiz 
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