
 

6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II - 2019 

 
 

LIVROS IMPRESSOS E DIGITAIS DA REDE SALESIANA BRASIL/ESCOLAS (RSB) 
Este material deverá ser adquirido pelos pais pela Loja Edebê, conforme descrito no site do Colégio e Circular 
enviada com as orientações. 
 
DISPOSITIVO ELETRÔNICO: 
TABLETS:  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.  
 
LIVROS COMPLEMENTARES: 

 ESPANHOL – Código ELE 1, Versão Brasileira - Livro do aluno – Autor: Mª Á. Palomino, Editora Edelsa. 

 INGLÊS  – Metro Starter – Student Book & Workbook (Oxford) 

 ROBÓTICA: Box do aluno. 
 

  
 
 
 

 

  O material de Redação será confeccionado pelo Colégio e o material de Filosofia será confeccionado e 
vendido no Colégio. 

 
PARADIDÁTICOS: 

LINGUA PORTUGUESA 

 1º Trimestre - "Diário ao contrário", Sônia Barros, Ed. Ática. 

 2º Trimestre - "A menina que fez a América", Ilka Brunhilde Laurito. FTD. 

 3º Trimestre – “O golpe do Aniversariante e outros contos, Walcyr Carrasco, Ed. Moderna. 

OBS: As editoras disponibilizarão estes livros no Colégio, próximos as datas solicitadas pelo professor. 

 
MATERIAL INDIVIDUAL: 
01 estojo 
01 caneta marca texto 
02 lápis grafite 
01 borracha branca macia 
03 canetas esferográficas (azul, preta e vermelha) 
01 tesoura sem ponta 
01 tubo de cola bastão 20g 
01 caixa de lápis de cor  (24 cores) 
01 conj. de caneta hidrocor (12 cores) 
01 caneta hidrográfica preta 4,0 mm. 
01 régua de 30 cm acrílica  
01 calculadora simples  

01 compasso  
01 transferidor e 01 par de esquadros 45º e 60º 
01 apontador com reservatório 
01 Agenda 2019 - (páginas inteiras para cada dia útil) 
 

MATERIAL COMPLEMENTAR: (ORIENTAÇÕES) 
OBS: Não será permitido o uso de fichário. 
08 Cadernos universitários de 96 folhas (de preferência com saco plástico porta-folhas) para Língua 
Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Inglês, Espanhol, Redação e Ciências.  
01 Caderno 48 fls. - Ensino Religioso. 
01 Caderno 48 fls.- Filosofia. 
01 Pasta sanfonada plástica A4 com 12 divisórias.  
OBS: Cabe a família a responsabilidade de repor os materiais sempre que necessário. 
 

Arte - 01 Tela  de 30 x 40 cm-  – com identificação e ano do aluno 
MATERIAL DE USO COLETIVO: Este material deverá ser entregue no colégio dia 24/01/2019. 
01 frasco de massinha (super macia) – 150gr. 
02 potes de tinta acrílica 250 ml nas cores Pink e Verde 
01 caneta permanente preta – ponta média 
01 lápis HB 
01 conj. de giz de cera  
01 conj. de pincéis chatos n.°08 e 12  
50 folhas de sulfite 40 – A4 
01 bloco de papel Decorado – A4 
01 bloco papel CANSON A3- 20 folhas  
01 rolo de fita crepe larga (48 mm x 45 mm) 
05 refis de cola quente (grossa) 
01 pacote de pano multiuso com 5 unidades. 
 
Uniforme 
Calça ou bermudão azul marinho e camiseta do Auxiliadora. Será permitido também o uso de calça jeans 
tradicional (somente azul escuro e não é permitido o uso de calças manchadas, desbotadas, rasgadas e de 
cós baixo). 
No inverno – Agasalho azul marinho do Auxiliadora ou blusa azul marinho sem nenhum desenho ou escrito. 
Não é permitido agasalho de outra cor. 
Para as aulas de Educação Física: bermudão ou calça azul marinho, camiseta do Auxiliadora (regata ou 
com manga), tênis e meia.  
O uso do uniforme escolar é obrigatório desde o 1º dia de aula, para todos os alunos e caso precise 
realizar outras atividades fora de seu período de aula, como: biblioteca, laboratórios, teatro, pastoral, aulas 
de reforço ou recuperação, devem vir uniformizados. Não é permitido o uso de chinelos. 
Aos Senhores Pais cabe cuidar para que seus filhos compareçam ao Colégio, todos os dias, devidamente 
uniformizados a fim de cooperar com a organização e segurança. 
 
HORÁRIOS 
INÍCIO DAS AULAS: dia 24 DE JANEIRO DE 2019 
Horário Normal: 7h10 às 12h30. 
 

Sejam todos muito bem-vindos! 
Tel.: (16) 4009-9999 – www.auxiliadora.com.br 
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ATENÇÃO 
Para maior comodidade dos pais, no período de 24 e 25 de janeiro, as editoras disponibilizarão estes 
livros no Colégio. 

 


