Lista de Material Escolar 2022
7º ano Ensino Fundamental

Início das aulas

Uniforme Escolar
Material Didático

21/02/2022
(2ª feira)

Anos Finais – 6º, 7º e 8º anos
Manhã: Segundas e Terças 7h30 às 12h50
Quartas, quintas e sextas: 7h30 às 12h
Anos Finais – 9º ano
Manhã: Segundas, Terças e quartas: 7h30 às 12h50
Quintas e sextas: 7h30 às 12h
Ensino Médio – 1ª, 2ª e 3ª séries
Manhã: 7h30 às 12h50
O retorno no turno da tarde (dobra):
1ª Série: 2ª e/ou 3ª feira - aulas conforme itinerário escolhido.
2ª e 3ª Série: Terças- Feiras: 13h50 às 17h30.

A partir do dia 21/02/2022 (2ª feira) todos os estudantes deverão comparecer à
escola devidamente uniformizados.
Até o dia 03/03/2022 (5ª 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.

Orientações Gerais
Os cadernos, os livros e os demais materiais didáticos deverão ser identificados com o nome do
estudante, ano e área de conhecimento e trazidos diariamente para a escola.
O Horário Escolar, com as disciplinas de cada dia estarão disponíveis no site da escola e enviados
pelo Batista ID.
Poderão ser solicitados materiais específicos, durante o ano letivo, conforme a necessidade das
disciplinas.
Sobre responsabilidade com objetos pessoais e de valor: conforme a Cláusula 16ª do Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais 2022: “A CONTRATADA orienta para que não se traga à
instituição objetos de valor, motivo pelo qual não se responsabiliza por perda, danos ou furtos
de objetos de valor do beneficiário e/ou CONTRATANTE que aconteçam em suas dependências
ou vizinhança, limitando-se a acionar a autoridade policial, quando for o caso”.
Será requerido e zelaremos para que os estudantes utilizem o material na versão original, uma
vez que a reprodução parcial ou total de uma obra, mesmo que sem finalidade lucrativa, viola
os direitos do autor. Lei 9610/1998. Não serão permitidos o uso de cópias e o acesso digital às
plataformas com logins de outro estudante.

Orientações sobre os livros didáticos 2022:
A Rede Batista de Educação sempre busca parcerias do mercado editorial que ofereçam soluções
educacionais de qualidade e com serviços de tecnologia educacional de ponta, o que torna as
experiências de aprendizagem e as atividades escolares mais atrativas, dinâmicas e acessíveis
aos estudantes.
As Plataformas Educacionais adotadas e, em especial, o Sistema de Ensino SAS, são estruturadas
com conteúdo atualizado anualmente e possibilitam aos estudantes um ambiente de ensino e
aprendizagem interativo e favorecido por possibilidades de um processo avaliativo com
feedbacks objetivos, personalizados e contínuos.
Além dos materiais físicos, o Sistema de Ensino SAS conta com uma Plataforma Educacional que
oferece diversos recursos didáticos que agregam valor e uma diversidade de possibilidades ao
processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para que o estudante desenvolva autonomia
para gerir sua rotina de estudos.
As Plataformas Educacionais adotadas, SAS e Bene, são essenciais ao processo pedagógico
desenvolvido pela escola (aulas, projetos, atividades, avaliações etc.). Ao adquirir as Plataformas
para 2022, o estudante terá acesso ao material físico e digital, incluindo os livros, avaliações e
outros recursos pedagógicos.
No momento da aquisição do material, é disponibilizado ao estudante o voucher de acesso à
plataforma.

Material de uso individual











01 agenda ou planner 2022 (uso opcional).
01 caderno 96 folhas (para Matemática)
20 folhas quadriculadas OU um caderno de folhas quadriculadas
Um caderno Universitário de 10 ou 12 matérias- a ser distribuído entre as outras
disciplinas ( pode ser usado fichário).
1 caderno brochura de capa dura pautado pequeno (para Ensino Religioso).
01 estojo contendo lápis, borracha, apontador, canetas, caixa de lápis de cor, régua,
tesoura, esquadro, cola, compasso, transferidor (180º), canetas marca- texto, diversas
cores;
01 pasta catálogo (com 30 plásticos) para organização de folhas avulsas, materiais e
provas.
01 Jaleco branco para práticas no laboratório. (uso individual e obrigatório para as
aulas de Ciências).
Material de Arte ou outros materiais serão adquiridos à medida que os professores
solicitarem no decorrer do ano letivo.

LIVROS DE LITERATURA
A divulgação dos títulos específicos ocorrerá na 1ª aula de Língua Portuguesa de 2022. Os
títulos deverão ser adquiridos pelos alunos, de acordo com cronograma.

Plataformas educacionais adotadas
A- Coleção ASAS - 7º ano 2022
Coleção Asas para Ensino Fundamental - Anos Finais - 7º Ano SAS - deverá ser adquirido por
meio da livraria digital: www.centraldolivro.com.br. Usar a 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, Língua
Portuguesa, Matemática e Redação. Os estudantes receberão 04 livros integrados ao longo do
ano letivo, exceto para Arte, Lógica 2 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.
B- 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 Brasil.
Título

Como adquirir?

Combo Bene:) - 7º Ano Ensino
Fundamental II

Compras no site: www.centraldolivro.com.br
Senha: RBEEDU@2022

Programa de Formação Ética e
Cupom de desconto: Poa@bene2022
Socioemocional - dois volumes +
Projeto de Vida + Plataforma
Digital + Material de Apoio.

C- Livro de inglês
Livro de Inglês (currículo bilingue) para o 7º ano EF será adquirido no site:
loja.beducation.com.br
O material Be – Bilingual Education adotado é totalmente parametrizado pela BNCC e em
parceria com a National Geographyc Learning.
KIT 7º ANO
Pasta Ensino Fundamental II Be
Caderno Ensino Fundamental II Be
Cartela de adesivos Be
Impact - AME - Foundation - Student Book with Online Workbook
01 Booklet 7ª ano

Para adquirir o material do currículo Be 2022:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Acesse: loja.beducation.com.br
Clique em “Acessar como Família”
Logo após, insira o cupom de compras: RBPA  Clique em continuar
Preencha os dados do aluno  Clique em continuar
Preencha os dados cadastrais do comprador  Clique em cadastrar
Selecione o material do aluno
Adicione ao carrinho
Selecione o frete
Selecione a forma de pagamento
Preencha 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 curiculo 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.
Atenção: O período de retirada dos materiais, na escola, será divulgado posteriormente, pelo
Batista ID.

