Lista de Material Escolar 2022
8° ANO – ANOS FINAIS
Material de uso comum para todas as disciplinas:
Quantidade

Material

3

Cadernos - 96 folhas (Língua Portuguesa, Matemática, Inglês)

1

Caderno Universitário de 10 matérias- a ser distribuído entre as outras disciplinas
(História, Geografia, Ciências e Arte)

1

Caderno brochura de capa dura sem pauta (sem linhas), tamanho A5 (pequeno), para
"sketchbook" (Ensino Religioso)

1

Estojo contendo lápis, borracha, apontador, canetas, caixa de lápis de cor, régua, tesoura,
esquadros, cola, compasso, transferidor (180º) Canetas marca- texto, diversas cores

2

Pastas catálogo – (01 pasta para organização de materiais, provas e folhas avulsas e outra
para Produção de textos)
Jaleco escolar para aulas no laboratório. (uso individual e obrigatório para as aulas de
Ciências).

1

Anos Finais – 6º, 7º, 8º e 9º anos
Início das aulas

I Reunião de Pais
(Anos Finais – 6° ao 9° Ano)

Uniforme Escolar

24/01/2022
(2ª feira)

Manhã: 7h10 às 11h40
6° Horário – 11h40 às 12h30

Data: 20/01/2022 (quinta-feira)
Horário: 19h30
A partir do dia 24/01/2022 (2ª feira) todos os estudantes deverão comparecer à escola
devidamente uniformizados. Para aquisição: Livraria Leitura – Shopping Manaíra Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 805 - Manaíra, João Pessoa – PB.
Fones: (83) 2106-6322 e (83) 98795-6561

Material Didático

Até o dia 07/02/2022 (2ª feira) todos os estudantes precisarão estar com o material
escolar completo. A partir dessa data os livros didáticos já serão usados regularmente
para aulas e atividades.

"Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de
causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. " Jeremias 29.11.

MATERIAL DIDÁTICO
•

SAS - Kit de Materiais - Coleção ASAS - 8º ano 2022.

Coleção Asas para Ensino Fundamental - Anos Finais - 8º Ano SAS - deverá ser adquirido por meio da livraria
digital: www.centraldolivro.com.br. senha: RBEEDU@2022
A Coleção SAS – Asas - contém os materiais didáticos impressos + acesso às funcionalidades da Plataforma
SAS para os componentes curriculares: Arte, Ciências, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa,
Matemática e Redação. Os estudantes receberão 04 livros integrados ao longo do ano letivo, exceto para Arte,
Inglês, Raciocínio Lógico e Redação (Práticas Textuais) que terão o formato de volume único.
Ao acessar a livraria digital Central do Livro, os estudantes e as famílias poderão conhecer o descritivo dos
materiais e sua organização em 04 livros integrados da Coleção ASAS, além de outros livros complementares.
•

Be – Bilingual Education - Livro de inglês (currículo bilingue) para estudantes do 8° Ano será
adquirido no site: https://loja.beducation.com.br/ . O material Be – Bilingual Education adotado é
totalmente parametrizado pela BNCC e em parceria com a National Geographyc Learning.
KIT 8º ANO
Pasta Ensino Fundamental II Be
Caderno Ensino Fundamental II Be
Cartela de adesivos Be
01 Impact - AME - 1 - Student Book with Online Workbook
01 Booklet 8ª ano

Para adquirir o material do currículo Be 2022:
Acesse: loja.beducation.com.br
Clique em “Acessar como Família”
Logo após, insira o cupom de compras: RBJP → Clique em continuar
Preencha os dados do estudante → Clique em continuar
Preenche os dados cadastrais do comprador → Clique em cadastrar
Selecione o material do estudante
Adicione ao carrinho
Selecione o frete
Selecione a forma de pagamento
Preenche com os dados de quem irá receber o material
Após esse processo, basta conferir o pedido e finalizar.
Observações do procedimento de entrega do material do currículo Be – Bilingual Education:
Ao realizar o pagamento e com a confirmação da compra, o responsável irá receber por e-mail a nota fiscal e
um comprovante de compra para apresentar no colégio e retirar o material, conforme segmento no qual o
estudante esteja matriculado para o ciclo de 2022.

• Programa BENE:) – Formação Ética e Socioemocional e Projeto de Vida
O Programa Bene:) - Formação Ética e Socioemocional e Projeto de Vida compõe o projeto de formação dos
estudantes do 6º ao 9º ano dos Anos Finais do Colégio Batista Mineiro
Título
Combo Bene:) - 8º Ano Ensino
Fundamental II

Como adquirir?
Até 30/01/22 com 27% de desconto para
pagamento à vista no boleto ou com 25% de
desconto em até 10x no cartão.

Programa de Formação Ética e Após essa data, pagamento no valor integral à vista
Socioemocional - dois volumes + ou em até 08x no cartão.
Projeto de Vida + Plataforma
Digital + Material de Apoio.
Compras no site: www.centraldolivro.com.br
Senha: RBEEDU@2022

Atenção: O período de retirada dos materiais, na escola, será divulgado posteriormente, pelo Batista ID.
Material de apoio sugerido:
•
•

Língua Portuguesa: Minidicionário da Língua Portuguesa (Revisado conforme a nova ortografia)
Língua Estrangeira / Inglês - Dicionário Escolar: Português / Inglês – Inglês Português Sugestões:
Oxford, Logman English Dictionary, Password, Landmark.

TÍTULO DE LITERATURA – RODÍZIO LITERÁRIO 2022
Cada estudante compra anualmente livros literários, indicados pela escola, que passam a compor o acervo
exclusivo do projeto Rodízio Literário. Ao doar os títulos adquiridos para esse projeto, os estudantes terão
acesso aos demais títulos que compõem a lista de leitura requerida pela disciplina de Língua Portuguesa, pois
as turmas adquirem títulos diferentes.
As leituras são realizadas num sistema de rodízio. Após a leitura de cada título são realizadas atividades
avaliativas, agendadas pelos professores de Língua Portuguesa.
Se houver perda ou dano ao livro emprestado, o(a) estudante deverá comprar um outro exemplar do mesmo
título e entregá-lo à Biblioteca, repondo o acervo de literatura para que o Projeto não seja comprometido.
A leitura de todos os títulos é obrigatória por fazer parte do programa de ensino e atividades avaliativas da
disciplina de Língua Portuguesa. Esclarecemos que é opção de cada família participar ou não do Rodízio
Literário, no entanto, caso a família opte por não entregar o exemplar do título solicitado para compor o projeto,
ela ficará responsável por providenciar para o(a) estudante todos os títulos requisitados pela escola durante as
três etapas letivas do ano de 2022.
Além do projeto Rodízio Literário, a escola mantém uma Biblioteca com acervo de livros e publicações, que
podem ser retirados espontaneamente e lidos pelos estudantes durante o ano letivo. Nesse caso, as leituras
ocorrem de acordo com o interesse pessoal do estudante e não possuem o caráter coletivo conforme o Projeto
Rodízio Literário.

UNIFORME ESCOLAR
O uso diário do uniforme é obrigatório e indispensável, pois, possibilita a identificação, fator de segurança e
proteção para o estudante. Ele deve comparecer à escola sempre uniformizado, sem promover qualquer tipo
de descaracterização nas camisas, calças ou bermudas. O uso do tênis também é obrigatório.
Nossa equipe de educadores acompanhará diariamente o uso do uniforme escolar.
Contamos com o apoio de vocês ao zelarem, junto aos seus filhos, pelo uso diário e adequado do uniforme
escolar.

ATENÇÃO:
Todas as opções de peças de uniforme, recomendadas para os estudantes conforme a idade, encontram-se
disponíveis para consulta no site: https://colegiobatistabrasil.com/uniforme-escolar/

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
O Horário Escolar, com as disciplinas de cada dia serão entregues aos estudantes no primeiro dia de aula.
Os cadernos, os livros e os demais materiais didáticos deverão ser identificados com o nome do estudante, ano
e área de conhecimento.
Poderão ser solicitados materiais específicos, durante o ano letivo, conforme os projetos desenvolvidos em
cada área do conhecimento.

