
 

Há sete anos utilizamos o Material Didático Digital – MDD, que em 2017, completou o ciclo de 

implantação do trabalho.  

Produzido e comercializado pela Editora Edebê, o material será destinado da Educação Infantil 

ao 3º ano do Ensino Médio.  
 

Os produtos que compõem o MDD são:  

• Livros impressos; 

• Cadernos de Atividades (6º ano do EF ao 3º ano do EM); 

• Revisional Enem (3º ano do EM); 

• Aplicativos - Plataforma Edebê e Edebê On+:  

✓ Livro digital interativo;  

✓ Acompanhamento pedagógico; 

✓ Vídeoconferência; 

✓ Plataforma Adaptativa (Ensino Médio). 
 

Durante todo o ano, os livros digitais passam por um processo de atualização em tempo real. 
No livro impresso a atualização ocorre na reimpressão.  

 
Onde comprar e condições de pagamento 

Todas as compras serão realizadas por meio da loja virtual da Edebê Brasil 

(http://loja.edebe.com.br).  

A compra dos livros só poderá ser efetuada online, após a efetivação de matrícula na 

secretaria da escola. 

Os livros impressos estarão disponíveis para retirada na escola a partir de janeiro de 2022 em 

data a ser definida. O recebimento da nota fiscal no e-mail e o número do CPF do responsável pela 

compra são imprescindíveis para a entrega do material. 

Os alunos do 6ºano EF II ao 3º ano do Ensino Médio que adquirirem somente o pacote digital 

deverão retirar os cadernos de atividades na versão impressa. 

 

As formas de pagamento disponíveis na loja virtual são:  

• Cartão de crédito (Visa, Mastercard, Hipercard, Diners, Elo e American Express) em até 10x 

sem juros. Podendo utilizar até 2 (dois) cartões de crédito diferentes. 

• Boleto bancário à vista com 5% de desconto. 

• Pix 

 
 

http://loja.edebe.com.br/


 
 
 
 

 
 

CONFIGURAÇÕES PARA USO DOS APLICATIVOS DA EDEBÊ BRASIL 
 

Todos os alunos deverão trazer o seu dispositivo, exceto alunos da  
Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 

 
  
     Tablets e Smartphones 

• Sistema operacional Android 4.4 (ou superior) ou IOS 9 (ou superior) 
• Tela touch screen capacitiva de 4.3” ou superior 
• Processador Dual Core de 1 GHz ou superior 
• Memória RAM 1,5 GB ou superior 
• Memória armazenamento interna livre, mínima de 16GB (para uso em dois ou mais anos 

32GB) 
• Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N  

  
  
     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 ou superior 
• Processador Dual Core de 2,5GHz ou superior 
• Memória RAM 4GB ou superior Memória armazenamento de 128GB ou superior 
• Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N  

 

Em caso de dúvida e informações:  

Horário de atendimento: de segunda à sexta – das 8h às 18h 

SAC: 0800 723 1453 

E-mail: relacionamento@edebe.com.br 

 

 

 

*Não orientamos adquirir/utilizar netbooks para o MDD. 
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