
 
Ribeirão Preto, 28 de outubro de 2019. 

 
Queridos Pais e/ou Responsáveis, 

 
Dando continuidade ao processo de Matrículas, informamos algumas novidades para o ano de 2020: 
 

 Os alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) terão 6 aulas de 50 minutos. Entrada às 7h10 e saída às 12h30. 

 Os livros serão comercializados da seguinte forma: 
 Para a venda dos Livros para o próximo ano, vocês encontrarão no site do colégio o link de acesso à Editora 

Edebê e a lista de materiais 2020, ou acesse: loja.edebe.com.br e clique no banner fixo da campanha.             
Em seguida: 

1- selecione o segmento do aluno; 
2- indique o ano do aluno, de acordo com o segmento selecionado; 

 Fica a critério da família a escolha do kit: impresso + digital ou somente digital. 
3- identifique o material com o nome completo do aluno e clique em “confirmar”; 
4- verifique todos os itens do pacote clicando em “mostrar itens do kit”; 
5- ao clicar em mostrar itens do kit, confira os livros selecionados conforme descrição da tabela abaixo e em seguida, clique 

no botão “comprar produtos selecionados”; 

 Os livros de inglês e espanhol adotados não deverão ser selecionados, pois são de outras editoras. 
6- após ler e aceitar os termos, você será direcionado ao carrinho de compras e para finalizar seu pedido, selecione o local 

de entrega (escolha estado e nome do colégio); 

 Em caso de irmãos é possível adicionar no mesmo pedido, clicando em “Comprar mais produtos” 
7- em seguida será necessário preencher o campo “Dados Pessoais” : 

 Para aqueles que já realizaram compras na Loja Edebê clicar em “Faça seu login”, caso não se lembre 
da senha, clicar em “Esqueci minha senha”, 

 Para aqueles que nunca realizaram compras na Loja Edebê, clicar em “Novo? Cadastre-se”, 
8- finalize clicando em “Fechar pedido”. 

 
 Pela Editora EDEBÊ: 

 

ENSINO FUNDAMENTAL II 

ENSINO FUNDAMENTAL II CIÊNCIAS - ALUNO 

ENSINO FUNDAMENTAL II ENSINO RELIGIOSO - ALUNO 

ENSINO FUNDAMENTAL II GEOGRAFIA - ALUNO 

ENSINO FUNDAMENTAL II HISTÓRIA - ALUNO 

ENSINO FUNDAMENTAL II LÍNGUA PORTUGUESA  - ALUNO 

ENSINO FUNDAMENTAL II MATEMÁTICA - ALUNO 

 

 Para garantir a entrega dos materiais antes do início das aulas, a aquisição deve ser feita até o dia 
12/01/2020, pois iniciaremos o trabalho com os livros no dia 03/02/2020. 

 
 Livros Complementares serão oferecidos, pelas editoras, no Colégio somente nos dias 24 e 27/01/2020 das 7h10 

às 15h30. 
 

ANO/SÉRIE LIVROS 

6º ao 9º ano Inglês 
Espanhol 
Robótica 

 
 Formas de pagamento: 

 Livros de inglês e espanhol: cartão débito ou crédito (em até 2x) e dinheiro. 

 Robótica: cartão débito ou crédito (em até 10x) e dinheiro. 
 

Observação: A lista acima contempla todo o material que será utilizado durante o ano letivo.  
 

 
Estamos à disposição. 

Atenciosamente. 
Direção e Coordenação 

 


