Lista de Material Escolar 2022
9º ANO EFII | Vila Mariana
MATERIAL DIDÁTICO
•

O material didático começará a ser utilizado a partir do dia 07/02 (2ª feira) e, por isso, deve ser
adquirido com, pelo menos, 20 dias de antecedência para que seja entregue a tempo.

1- ORIENTAÇÕES GERAIS:
• No primeiro dia de aula, o estudante deverá trazer um caderno, a pasta de folhas avulsas e o estojo.
• Os cadernos, os livros e os demais materiais didáticos deverão ser identificados com o nome do
estudante, ano e área de conhecimento.
• 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.

2- MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

01 agenda 2022 (uso obrigatório).
10 cadernos – O estudante deverá utilizar um caderno para cada disciplina, o caderno tipo
Universitário (dividido em várias disciplinas), ou o fichário.
02 pastas catálogo com 40 plásticos (1 para organização de materiais, provas e folhas avulsas e 1 para
redações).
01 estojo contendo lápis, borracha, apontador, canetas, lápis de cor, tesoura sem ponta e cola.
02 canetas esferográficas preta transparente para uso nas provas objetivas.
Régua graduada, compasso, transferidor (para aulas de Matemática).
01 Jaleco para prática em Laboratórios - uso individual e obrigatório para as aulas de Ciências, Física,
Química.
Material de Arte será especificado na sequência desta lista e adquirido à medida que os professores
solicitarem no decorrer do ano letivo.

3- PLATAFORMAS EDUCACIONAIS ADOTADAS:
A- Coleção ASAS - 9º ano 2022
Coleção Asas para Ensino Fundamental - Anos Finais - 9º 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, Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa,
Matemática, Química e Redação. Os estudantes receberão 04 livros integrados ao longo do ano letivo,
exceto para Arte, Inglês e Redação (Práticas Textuais), que terão o formato de volume único.
Ao acessar a livraria digital Central do Livro, os estudantes e 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
Combo Bene:) - 9º Ano Ensino
Fundamental II

Como adquirir?
Até 30/01/22 com 28% de desconto para
pagamento à vista no boleto ou com 25% de
desconto em até 10x no cartão.

Após essa data, pagamento no valor integral à vista
Programa de Formação Ética e ou parcelado no cartão de acordo com a política da
Socioemocional - dois volumes + central do Livro.
Projeto de Vida + Plataforma
Digital + Material de Apoio.
Compras no site: www.centraldolivro.com.br
Senha: RBEEDU@2022

C- Livro de inglês
Livro de Inglês (currículo bilingue) para o 9º 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 9º 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 9ª 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: RBVM → 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.

D- Material Individual de Arte
O material de Arte relacionado a seguir deverá ser adquirido no decorrer do ano letivo à medida que os
professores solicitarem.
Quantidade
Material
20
Folhas de papel 60kg tamanho A3 encadernadas
01
01
01

Pasta polionda tamanho A3 (veteranos podem utilizar a pasta do ano anterior).
Pacote de papel creative (Cores sortidas) 90g – tamanho A4 (veteranos podem
utilizar material do ano anterior)
Estojo de aquarela 12 cores (veteranos podem utilizar material do ano anterior)

Semestre
1º Semestre
1º Semestre
1º Semestre
1º Semestre

01

Pincel com reservatório / acquabrush - ponta fina
1º Semestre
Flanela ou um pedaço de retalho de tecido de algodão (limpeza do pincel e da
01
1º semestre
bancada durante as aulas práticas)
Conjunto de canetas hidrocor - ponta fina
01
1º Semestre
12 cores
Revistas usadas (o professor informará a data de uso)
2º Semestre
01 estojo contendo lápis grafite 2B, borracha macia, apontador, régua 30cm, canetas, lápis de cor (caixa com 12
cores), tesoura sem ponta e 01 frasco de cola branca líquida 100gr.
Ao longo do ano poderão ser solicitados materiais de acordo com algumas práticas propostas no livro.
Os materiais solicitados na lista deverão ser identificados com o nome, ano (série) e turno do estudante e ser
reposto quando necessário.

4 - 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.
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.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
•
•

Uso do tênis é obrigatório para a segurança do estudante.
Ao comprarem a camisa do uniforme, as meninas devem observar o tamanho, pois não será
permitido o uso de camisas curtas. Vamos evitar uma dificuldade, já que, caso não se observe isso,
será necessária a aquisição de outra blusa.

ATENÇÃO:
Todas as opções de peças de uniforme, recomendadas para os estudantes conforme a idade, encontram-se
disponíveis para consulta e compra no site: https://www.lojastudiom.com.br/cbb

5- ORIENTAÇÕES SOBRE PROGRAMAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PELOS ESTUDANTES:
O Colégio Batista Brasil, ao longo de sua trajetória, tem procurado manter-se zeloso e fiel à sua filosofia
educacional, que é mantida por meio de diversas intenções de formação com princípios cristãos,
posicionamentos claros diante das diversas situações do cotidiano e também do estabelecimento de
procedimentos e ações condizentes com a proposta de formação da instituição.
O Colégio Batista Brasil informa que quaisquer outras comemorações programadas ou compromissos
assumidos pelos estudantes ou suas respectivas famílias, sem a prévia aprovação da escola, não possuem
vínculo com a instituição. Expressamos e reforçamos, portanto, aos senhores pais e/ou responsáveis, que a
escola não se responsabilizará pelo acompanhamento de possíveis comissões organizadoras extras e
relacionadas com a formatura e atividades como: festas, viagens, bailes, ação entre amigos, churrascos,
shows, venda de brindes e ingressos e outros. Orientamos às famílias para que estejam atentas e cuidadosas
diante de qualquer atividade externa que seu filho ou sua filha venha, porventura, fazer adesão ou participar
em 2022.

