
MATERIAL ESCOLAR – 2021 

6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

  

COLEÇÃO ROTAS – 6º ano -  Editora Edebê:  

LÍNGUA PORTUGUESA, CIÊNCIAS, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, MATEMÁTICA e ENSINO 

RELIGIOSO. Para todos os componetes (exceto Ensino Religioso), adquirir o livro +  caderno 

de atividades do aluno.  

Os livros didáticos de 2021 serão comercializados na forma de “Kit básico material Impresso 

+ Digital” (R$ 1273,74) ou o “Kit básico digital” ( R$ 1004,12) 

 

VEJA O PASSO A PASSO PARA A COMPRA, NO FINAL DA LISTA.  

 

PROGRAMA BILÍNGUE – PARCERIA INTERNATIONAL SCHOOL - Material e suporte 

pedagógico 

Pagamento via boleto bancário 

• 12 parcelas de R$ 160,00 ou  

• 12 parcelas de R$ 144,00, para pagamento até o dia 01 de cada mês.   

 
ARTE: 

1 Pasta A3 / 1 Bloco de Papel Canson A3 - creme ou branco / 1 Bloco de Papel Criative / 1 Tesoura 

/ 1 Cola Bastão / 1 Fita Crepe (por aluno ) / 1 Régua 30cm / 1 Borracha Comum / 2 Lápis Grafite 

6B / 1 Apontador / 1 Estojo de lápis de cor com 12 ou 24 cores / 1 Estojo caneta pilot color grossa 

12 cores / 2 Pincéis escolares chatos nº 02 e 08 / 01 lápis carvão / 1 envelope para A3 (resistente) 

/ 1 Estojo de pastilha de Aquarela com 12 cores / Tinta tempera guache 15ml com 6 cores 
SUGESTÃO: REAPROVEITAR MATERIAIS DE ANOS ANTERIORES. 

 

GEOGRAFIA: 

1 caderno 50 fls exclusivo para geografia / 05 fls. Papel vegetal sem margem / caneta ultra fine 

preta 

Geoatlas – Maria Elena Simielli – Ed. Ática – Ed. atualizada 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 

1 caderno de 100 fls. 

 
PARADIDÁTICOS: 
 
1º TRIMESTRE:  “A terra dos meninos pelados” – Graciliano Ramos – Ed. Recorde  

2º TRIMESTRE:  “A árvore que dava dinheiro” – Domingos Pellegrini – Ed. Ática 

3º TRIMESTRE:  “Sete desafios para ser rei” – Jan Terlouw – Ed. Ática 

 

TÉC. REDAÇÃO 

1 caderno de 100 fls. 
  



HISTÓRIA: 

1 caderno de 100 fls. para o ano todo / 50 fls. A3 para elaboração de mapa conceitual. 

 

CIÊNCIAS: 

1 caderno de 100 fls. / 1 avental branco de manga longa para laboratório, marcado com o nome 

do aluno / 10 fls. de papel Canson A3. 

 
MATEMÁTICA: 

1 cadernos de 200 fls. / calculadora. 

 
GEOMETRIA: 

1 Jogo de Esquadros / 1 Régua 30cm / 1 Compasso / 1 Transferidor / 1 Caderno espiral 
cartografia – 96 fls / 1 pasta com elástico 

 

ESPANHOL: 

1 caderno com 50 fls. 

1 dicionário de Espanhol 

 
PARADIDÁTICO: 

 ”Iván, el terrible” - Telma Guimarães Andrade, versão: Delia Maria de Cesaris 

 
 
OBS.: Para melhor organização dos alunos, sugerimos o uso de cadernos e não fichário. 

 

ATENÇÃO: 
 

1 - Não adquira Agenda Escolar, ela será uma oferta do Mazzarello. A Agenda deve 

acompanhar o aluno diariamente, pois é a sua identidade na escola. 

 

2 - Os alunos receberão a Carteira de Estudante 2021, gentileza do Mazzarello, em parceria 

com a New Face. 

 
DATAS IMPORTANTES: 
 

 20/01/2021 – Reunião de Apresentação com a coordenação e professores 
18h – On-line 
Link: meet.google.com/kdo-xeqa-mqa 

 

 26/01/2021 – Início das aulas 

  

https://meet.google.com/kdo-xeqa-mqa?hs=122&authuser=0


MATERIAL ESCOLAR / 2021 

PASSO A PASSO - FUNDAMENTAL II – 6º ao 9º ANO 
 

 

Acesse: loja.edebe.com.br e clique no banner fixo da Campanha 2021. Em seguida: 
 

1º - Selecione o segmento do aluno: ENSINO FUNDAMENTAL II 

 
2º - Indique o ano do aluno: 6º ano, 7º ano, 8º ano ou 9º ano. 

 
3º - Identifique o material com o nome completo do aluno e clique em “Confirmar”. 

 
4º - Selecione se seu item será impresso + digital ou digital. O MAZZARELLO orienta a compra 

de “material impresso + digital”, uma vez que no caso de perda ou dano no dispositivo 

eletrônico, o aluno ficará sem material, se optar pela compra apenas do “digital”. 

 
5º - Mostrar itens do kit. 

 
6º - Selecionar, também, os livros de Inglês e Espanhol, para o 7º, 8º e 9º anos. 

 
7º - Após ler e aceitar os termos, você será direcionado ao carrinho de compras. 

 
8º - Para finalizar o seu pedido, selecione o local de entrega (Estado e nome do colégio). 

 
9º - Em caso de irmãos, é possível adicionar, no mesmo pedido, clicando em “Comprar mais 

Produtos”. 

 
10º - Fechar pedido. 

 
11º - Finalizar compra, fazendo login. 

 

 
 

 

IMPORTANTE 

O material será entregue no Mazzarello, aguarde informações sobre a data e 

protocolos de retirada. 

No caso de dúvidas, a Edebê disponibiliza a sua central de Atendimento, por meio do 
e-mail: sac@edebe.com.br ou pelo telefone 0800.718-0077, no horário comercial.  

  



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 


