MATERIAL ESCOLAR – 2021
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II
PARA USO GERAL
➢

02 cadernos universitários de 200 folhas – com espiral.

➢

01 estojo.

➢

02 canetas marca-textos.

➢

01 caneta esferográfica azul, 01 vermelha e 01 preta.

➢

01 borracha.

➢

01 apontador com depósito.

➢

02 lápis pretos.

➢

01 cola bastão.

➢

01 régua de 30 cm.

➢

02 pastas plásticas A4.

➢

01 jaleco para atividade em laboratório.

PARA USO EM ARTE
O material deve ser entregue na sala de coordenação no primeiro dia de aula.
➢

01 caixa de lápis de cor – 12 cores.

➢

01 conjunto de canetas hidrográficas – 12 cores.

➢

01 cola líquida.

➢

01 tesoura escolar sem ponta.

➢

01 cola bastão.

➢

Kit 03 – Pincel Caneta Aquarela com Reservatório de Água.

➢

01 bloco de papel Canson branco A3.

➢

Tinta guache 250 ml preta.

➢

Tinta guache 250 ml branca.

OBSERVAÇÕES GERAIS
➢

01 Caderno – Língua Portuguesa e Matemática.

➢

01 Caderno para as disciplinas que seguem: Produção de Texto, Física, Química, História,
Geografia, Ensino Religioso, Filosofia e Inglês.

➢

Marcar o nome do aluno no uniforme.

DATAS IMPORTANTES
➢

Início das aulas para todos os alunos: 27/01/2021.

➢

Reunião de pais: dia 22/01/2021, às 19h – Local: Teatro Grande Otelo.

Material Digital

Senhores Pais ou responsáveis, conforme informado no encarte matrícula 2021 por
iniciativa da Rede Salesiana de Escolas, o Colégio Salesiano Santa Teresinha utiliza o
material didático digital, uma inovação no método de ensino-aprendizagem.
Para tal, será necessário que o aluno possua um equipamento compatível, conforme
configurações abaixo, que será utilizado para atividades em sala de aula e em casa.

Configuração mínima para acessar os livros digitais da Edebê:
✓ Tablets
Sistema operacional Android 4.4 (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 a 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 MAC OS X
Navegador de internet (Google Chrome, Safari ou Firefox)
Resolução de tela mínima de 1024 x 768 pixels
Processador Dual Core de 2,5GHz
Memória RAM 4GB
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 a vídeo ou ler
texto)
Saída de áudio P2
Auto-falante e fone de ouvido

Sugestão:
✓ Requisitos de hardware para o Teams em um computador Windows

Processador: Mínimo de 1,6 GHz (ou mais), 2 núcleos
Memória: 4,0 GB de Memória RAM

HD: 3 GB de espaço em disco disponível
Resolução de tela: 1024 x 768 ou superior
Sistema Operacional: Windows 10, Windows 8,1, Windows Server 2019, Windows
Server 2016
✓ Requisitos de hardware para o Teams no Mac

Processador: Intel Core Duo
Memória: 4,0 GB de Memória RAM
HD: 1,5 GB de espaço em disco disponível
Resolução de tela: 1280 x 800 ou superior
Sistema Operacional: Uma das três versões mais recentes do macOS. Você pode
encontrar as versões mais recentes do macOS em https://support.apple.com/enus/HT201260. Por exemplo, quando uma nova versão do macOS é liberada, a nova
versão e as duas imediatamente precedentes tornam-se as versões com suporte.
✓ Requisitos de hardware para o Teams nos dispositivos com Android

Um dispositivo Android com Android 7.0 (Nougat) ou posterior
O suporte limita-se às quatro últimas versões principais do Android. Por exemplo,
quando uma nova versão principal do Android for lançada, o requisito do Android será
a nova versão e as três versões mais recentes que a precedem.
✓ Requisitos de hardware para o Teams nos dispositivos com iOS (iPads)

O Microsoft Teams funciona com dispositivos usando o iOS versões 11-13.
O suporte limita-se às duas versões principais mais recentes do Ios.

