
Rede Salesiana de Escolas

Associação Educacional Auxiliadora
www.colegioauxiliadora.com.br

Rua Joaquim Nabuco 237, Graças – Recife-PE

Fone: (81) 3222-4097 - C.N.P.J.: 10.809.838/0002-65

Cadastro Escolar: nº P-000.070

6º Ano FUNDAMENTAL II
Ano: 2022

PACOTE LIVROS DIDÁTICOS (COLEÇÃO ROTAS) 

A compra será realizada por meio da loja virtual -http://loja.edebe.com.br (ver passo a passo

abaixo)

Consulte a lista de livros da série pretendida disponível no site da escola e boa compra.

Lista elaborada seguindo a Nota Técnica PROCON/PE

Essa lista pode sofrer alterações, caso seja alterada a lei em vigência pelo PROCON/PE 

Retirada na escola: Instituto Prof. Maria Auxiliadora - Capunga (000065) = PE

•Editora EDEBÊ BRASIL COMPOSTO por livros impressos e digitais EF 2 – Coleção ROTAS - Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Ens. Religioso. 
https://loja.edebe.com.br/retirada-na-
escola/6o_ano_ef_colecao_rotas_kit_basico_versao_impressa_e_digital/

•Livro de Inglês. PACK INGLÊS – RIGHT ON 6° ANO EF6° ano. Student book, Wotkbook, Go Getter. 
Editora: Edebê Brasil.
https://loja.edebe.com.br/retirada-na-escola/pack_ingles_right_on_6o_ano_ef/

LIVROS DIDÁTICOS DE OUTRAS EDITORAS

•Wonsovicz, Silvio. O Desafio de Pensar sobre o Pensar - 6º ANO
Investigação sobre o Conhecimento, a Linguagem e a Lógica
– 6º ANO - 18ª Edição. - Coleção O Início de uma Mudança. Editora Sophos.

O livro pode ser comprado no site da Editora Sophos. https://loja.editorasophos.com.br/im6-18
O recebimento será no seu endereço.
Na compra do material até a data: 28/02/2022 o comprador terá 5% de desconto. Inserir o cupom 
de desconto 113IMA

LITERÁRIOS
Somos todos diferentes! Convivendo com a diversidade do mundo. Maria Helena Pires Martins. 
Editora Moderna.
Um garoto consumista na roça. Júlio Emílio Braz. Editora Scipione.
É preciso lutar. Marcia Kuptas. Editora: FTD.

http://www.colegioauxiliadora.com.br/
https://loja.edebe.com.br/retirada-na-escola/6o_ano_ef_colecao_rotas_kit_basico_versao_impressa_e_digital/
https://loja.edebe.com.br/retirada-na-escola/pack_ingles_right_on_6o_ano_ef/
https://loja.editorasophos.com.br/im6-18


Passo a passo para compra do material EDEBÊ na loja virtual.

A mecânica da nossa loja virtual continua bem simples e similar ao que foi feito no ano passado:
Passo 01 – Acesse loja.edebe.com.br e selecione o segmento;
Passo 02 – selecione o ano;
Passo 03 – selecione o kit correspondente para o ano/segmento;
Passo 04 – caso haja material complementar, clique em “continuar comprando” e selecione o 
material solicitado pela escola na lista de materiais;
Passo 05 – faça o login e realize o pagamento por boleto (à vista com 5% de desconto) ou cartão 
de crédito (em até 10x sem juros).
IMPORTANTE! No primeiro acesso pode ser solicitado um novo cadastro.

Entrega do material: a Edebê enviará o material didático para a escola, sem custo de frete. 

Login e senha para acessar a Plataforma Interativa da EDEBÊ

(Solicitar na secretaria da escola no inicío do ano letivo)

OBSERVAÇÕES:

MATERIAL PARA DEIXAR NA ESCOLA. Deve ser identificado 
com o nome do (a) estudante. 

2 Papéis kraf (madeira) natural

2 cartolinas colorida- cor clara

1 cartolina branca

1 Pacote de papel A4 colorido - 50 fls

1 pacote de papel florescente A4 com 48 folhas (colorido)

1 tela 30 x 30

2 metros de chitão

1 metro de tecido de algodão cru

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u5924591.ct.sendgrid.net/ls/click?upn%3D3QXB8jyFzaRyogIkJck6XKAnw8yckq5Bmazo5OA665iEkDvPrG1Gk-2FL-2BVOhLYuPMp12I_-2F2Ce3NhTMiWIwvgWzERJRNSAOY1bX2w8eDy7PvwcgxTH1-2FmTKxUbXYHhVecY78JGm7waB3-2BYs17DHDqjPfuHDKYJsCw309Qpdejc-2BdN92U7v-2FPY60CMvfJakr8ZkDdkGRkJA29UTHo-2BElT3NjGOlixBqOxd8Tf-2BVDj-2F05x591TPMDRp1ro58-2FTCYWo9nsS4ZYSxbim-2FCzc15o0J9RkljnxDxKOwBiZRwmGSrZnOE4mDrgFGU-2ByxzzDEkxoCAJVi-2Fw1Fii962uNm-2BvgHBlfdpNdZfLZ4098aJSXdbxcF6WjDh8Krfz8tCJEJy4E3v6jG0BBm4ANlKeGrMx0j-2FBpLjn-2FjI88TCT8BIf68VJsE8HG5cQmxiwAzz9eFmPmkuUHNJra1cbLTiwLvM4FvvvZYH-2BnXGQQVKEJ1pnCRGDhHZApX9Nen-2Bs6oaAtWKC9EYaU7ytTex02OLvnlUgjkC2JKjhg-3D-3D&data=04|01||971198d873754a80083f08d88a722b86|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637411570241768713|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=qw7UOly2GaGfEdj73DG3xjLgo8/4VGT1CPAKR/LIuIs%3D&reserved=0


TODOS OS ALUNOS DEVERÃO ESTAR COM O UNIFORME

COMPLETO NO PRIMEIRO DIA DE AULA.

UNIFORME ESCOLAR
Uso obrigatório

OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES

1. A venda do fardamento escolar acontecerá na 

Livraria Leitura  do Shopping Tacaruna, Av. 

Governador Agamenon Magalhães, 153, Lj. 30  Pav. 1 

Santo Amaro – telefone (81) 3221-0338, ou na loja 

Kiko e Luka, Rua São José do Ribamar, 191 São José –

telefone (81) 3224-3289

2. UNIFORME: Lembramos que o uniforme é de uso

diário e obrigatório, havendo assim a necessidade de

ser providenciado a alternância do mesmo.

Meia branca

3. TÊNIS: PRETO, VERMELHO, AZUL

MARINHO OU BRANCO (se houver, detalhes nessas

cores).

Dia: 01/02/2022 – Início das Aulas.

Entrega de materiais: 01/02/2022

1. É imprescindíve que a/o aluno tenha 

todos os livros indicados, bem como seu 

material escolar.

2. É proibido o uso de estilete e

corretivo líquido.

MÓDULO ROBÓTICA EDUCATIVA

Forma de aquisição, através do site: https://www.lojarobociencia.com.br/material-didatico-rc-6o-

ano-anos-finais/

Local do recebimento do material: Biblioteca do Colégio Auxiliadora, mediante o recibo de pagamento, 
emitido pela lojarobociencia.com.br

01 caderno de 10 matérias, lápis, borracha, régua de 30 cm, canetas (azul, preta, vermelha), 
corretivo, 01 pasta para guardar trabalhos e fichas de aulas.

Ciências: 01 bata branca de manga curta (aulas práticas no LABORATÓRIO).

Arte: 01 caixa de lápis de cor, 01 lápis 6B, 01 pasta mimo (para ser guardado com o aluno). 

MATERIAL DO ALUNO (USO INDIVIDUAL)MATERIAL DO ALUNO (USO INDIVIDUAL)

https://www.lojarobociencia.com.br/material-didatico-rc-6o-ano-anos-finais/

