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P r e z a d o s  p a i s  e  e s t u d a n t e s  d o  8 º  a n o   

Sejam bem-vindos ao ano letivo de 2020 

O Colégio Batista Mineiro tem a missão de desenvolver um trabalho de excelência na formação integral dos estudantes, 
contando com uma equipe de Educadores preparada e empenhada para um novo ano de trabalho que favoreça o 
crescimento individual e coletivo de todos. Compartilhamos, a seguir, algumas informações e orientações fundamentais 
para que o novo ano letivo seja iniciado com altas expectativas e promova excelentes resultados para toda a nossa 
comunidade escolar: estudantes, famílias e educadores da escola. 
                                                          Equipe de Educadores do Colégio Batista Mineiro / Unidade BH – Floresta – Séries Finais 

I N F O R M A Ç Õ E S  E  D A T A S  I M P O R T A N T E S :  

Início das aulas 

 
03/02/20 
(2ª feira) 

 

Ensino Fundamental II – 6º, 7º, 8º e 9º anos  

 Manhã: 7h às 12h20 

 Tarde: 13h às 18h20  

 

 

Ensino Médio – 1ª, 2ª e 3ª séries  

Manhã: 7h às 12h20  

O retorno em turno contrário ocorrerá a partir do dia 
03/02 (2ª série), 04/02 (1ª série) e 05/02 (3ª série) 

Encontro com aluno novato 
(Aula inaugural) 

Data:  31/01/20 (6ª feira) 
Horário:  9h às 12h 
Local:  Teatro Maddox - (Rua Plombagina, 305) 

Uniforme Escolar 
A partir do dia 03/02/20 (2ª feira) todos os estudantes deverão comparecer à Escola 
devidamente uniformizados. 

Material Didático 
Até o dia 10/02/20 (2ª feira) todos os estudantes precisarão estar com o material 
escolar completo. A partir desta data os livros didáticos já serão usados regularmente 
para aulas e atividades. 

I Reunião de Pais do 8º ano  
Data:  15/02/20 (sábado) 
Horário:  8h às 10h 
Local:  Teatro Maddox - (Rua Plombagina, 305) 

                       

 

"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 

Série Funcionamento da Série 2020 Observações 

8º ano 
Manhã 

2ªs, 4ªs e 6ªs feiras – 7h às 12h20 
3ªs e 5ªs feiras – 7h às 11h30 

2ªs e 4ªs feiras – 7h às 12h20 (aulas) 
 

6ª feira – 7h às 10h40 (aulas) 
                  10h40 às 12h20 (provas) 

8º ano 
Tarde 

2ªs, 3ªs e 5ªs feiras – 13h às 18h20 
4ªs e 6ªs feiras – 13h às 17h30 

2ªs e 5ªs feiras – 13h às 18h20 (aulas) 
 

3ª feira – 13h às 16h40 (aulas) 
                  16h40 às 18h20 (provas) 
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Lista de Material 2020 – Unidade BH – Floresta – Séries Finais – 8º ano 

Compartilhamos, a seguir, as orientações e informações necessárias para a aquisição dos materiais didáticos para o ano 

de 2020. 

Em razão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) as coleções didáticas 2020 dos componentes curriculares: Ciências, 

Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática foram atualizadas. 

Orientamos que não seja feita nenhuma aquisição de títulos com edições usadas em 2019.  

A seguir, com o objetivo de apoiar aos pais com melhores condições para a aquisição e a logística de disponibilização dos 

materiais didáticos com as quais trabalharemos em 2020, compartilharemos informações detalhadas: 

Componentes 
Curriculares 

Títulos Como adquirir? 

Ciências 

Nova Edição 
BNCC 

 

Título: Projeto Teláris 
Autor: Fernando         
Gewandsznajder 

Volume: 8 
Edição: 3ª / Publicação 2019 
Editora: Ática 
Nova Edição BNCC 
 
 

O estudante deverá adquirir 
e usar o jaleco para prática 
no laboratório. 
 

 
Os pais e responsáveis poderão adquirir os livros das Editoras: Ática, 
Atual, Saraiva e Scipione diretamente com a Distribuidora Clássica por 
meio das opções de compra online e presencial, com 10% de desconto 
em relação ao preço de capa, que poderá ser consultado no site da 
Distribuidora Clássica. 
 

1- Compra online (via site):   
 
Período: a partir de 16 dezembro 2019. 
Acesso: www.escolas.classicadistribuidora.com.br 
Cupom:  Batista2020 
 
Formas de pagamento (vendas via site): 
 

• Boleto bancário (valor total à vista) 
             Ao escolher o pagamento à vista, o site irá gerar o boleto 
bancário para pagamento. 
 

• Cartão de crédito (parcelado) 
Parcelamentos em até 6 vezes sem juros.  
 

Entrega do material: 
Os livros adquiridos no site estarão disponíveis para a entrega, na 
seguinte forma: 
 

• Retirada na Escola nas datas da venda presencial (27/01 
a 08/02/2020), sem cobrança de taxa de entrega.  
Esclarecemos que, após esse período, as retiradas dos livros 
serão feitas somente na Distribuidora Clássica. 
 

Atenção: O valor de cada livro, no site, já está com o desconto de 10%. 
 
 
 
 
 
 
 

Geografia 

Nova Edição 
BNCC 

 

Título: Projeto Teláris 
Autores: Vânia Vlach /  
                José W. Vesentini  
Volume: 8 
Edição: 3ª / Publicação 2019 
Editora: Ática 
Nova Edição BNCC 
 

História 

 
Nova Edição 
BNCC 
 

 

 
Título: Projeto Teláris  
Autores: Cláudio Vicentino / 
José Bruno Vicentino 
Volume: 8º ano 
Edição: 3ª / Publicação 2019 
Editora: Ática   
Nova Edição BNCC 
 
 

 Título: Texto, reflexão e uso 
Autores: William Cereja /                   
                 Thereza Cochar 
Edição: 5ª / Publicação 2016  
Editora: Atual  

Capa Amarela  
 

http://www.aticascipione.com.br/vitrine?Ntt=Fernando%20Gewandsznajder
http://www.aticascipione.com.br/vitrine?Ntt=Fernando%20Gewandsznajder
http://www.aticascipione.com.br/vitrine?Ntt=V%C3%A2nia%20Vlach
http://www.aticascipione.com.br/vitrine?Ntt=Jos%C3%A9%20Willian%20Vesentini
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L. Portuguesa 
(Livro e Caderno de 

Atividades)  

 
Nova Edição 
BNCC 

Título: Projeto Teláris 
Autores: Ana T. Borgatto /                   
                 Terezinha Bertin /  
                 Vera Marchezi 
Volume: 8 
Edição: 3ª / Publicação 2019 
Editora: Ática 
Livro e caderno de atividades 
Nova Edição BNCC 
 
 
 

2-      Compra presencial (na escola)  
 
A Distribuidora Clássica se organizará para que os livros possam ser 
também adquiridos no Colégio Batista Mineiro e serão entregues no 
momento da compra.  
 
 
 
 
Datas de vendas e entregas presenciais: 
 
Dezembro: 18 e 19 de dezembro de 2019.  
Janeiro e fevereiro:  27 de janeiro a 08 de fevereiro de 2020.  
Local: Unidade Floresta - Séries Finais (Rua Ponte Nova, 665- Próximo 
à Secretaria Escolar)  
Horários de atendimento:   
Dezembro (18 e 19/12/19)  
Janeiro (27 a 31/01/20): 8h às 11h e 12h às 17h (2ª feira à 6ª feira) 
Fevereiro: 03 a 07/02/2020 - (2ª feira à 6ª feira) - 8h às 19h 
                   08/02/2020 (sábado) - 8h às 13h. 
 
Formas de pagamento (vendas via presencial) 
 

·    Dinheiro ou cartão de débito (à vista) 
·    Cartão de crédito (parcelado) 
     Parcelamentos em até 6 vezes sem juros. 

  
Clássica Distribuidora - telefone: 3489.0935 - Andreia 

Matemática 
 (Livro e Caderno de 

Atividades)  

 
Nova Edição 
BNCC 

 

Título: Projeto Teláris 
Autor: Luiz Roberto Dante 
Volume: 8 
Edição: 3ª / Publicação 2019 
Editora: Ática 
Livro e Caderno de Atividades 

Nova Edição BNCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Inglês 
 

 
    Workbook3 

 

 
Título: All Clear 
Editora: Macmillan 
 
Student’s Book 3  
Autor: Patrick Howarth, 
Patrícia Reilly and Daniel 
Morris 
Edição: 1ª Edição 2017 
 
Workbook 3 
Autor: Catherine Smith 
Edição: 1ª Edição 2017 
 

 
Os pais e responsáveis poderão adquirir os livros da Editora Macmillan 
diretamente com a Distribuidora SBS por meio das opções de compra 
online e presencial, com 10% de desconto em relação ao preço de capa.  

1. Compra online (via site):  

A partir de 16 de dezembro de 2020.  
Acesso: www.sbs.com.br/colegiobatistabh  

Formas de pagamento (vendas via site): 
•         Cartão de débito (valor total à vista) 
•         Cartão de crédito (parcelado): 
         Parcelamentos em até 3 vezes sem juros.  

 
 
 

http://www.sbs.com.br/colegiobatistabh
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Entrega do material - Os livros adquiridos no site estarão disponíveis para 
retirada na escola, no período de 27/01/20 a 08/02/20, após 03 dias úteis 
da efetivação do pagamento e serão entregues aos responsáveis pela 
compra, no Colégio Batista Mineiro, mediante apresentação de 
documento de identificação e comprovante de pagamento. 
 
Local: Unidade Séries Finais (Entrada pela Rua: Ponte Nova, 665) 
Horários de atendimento:  
Janeiro: 8h às 11h e 12h às 17h (2ª feira à 6ª feira) 

Fevereiro: 8h às 19h (04 a 08/02/20) - (2ª feira à 6ª feira) 
                    Dia 08/02/2020 (sábado) - 8h às 13h. 

 
2.    Compra presencial (na escola) 

A Distribuidora SBS se organizará para que os livros possam ser também 
adquiridos no Colégio Batista Mineiro e serão entregues no momento da 
compra.  

Local: Unidade Séries Finais                                 
Janeiro e fevereiro:  27 de janeiro a 08 de fevereiro de 2020. 
Local: Unidade Floresta - Séries Finais (rua Ponte Nova, 665)  
Horários de atendimento:   
Janeiro: 8h às 11h e 12h às 17h (2ª feira à 6ª feira) 
Fevereiro: 8h às 17h (04 a 1/02/20) - (2ª feira à 6ª feira) 

                                   Dia 08/02/2020 (sábado) - 8h às 13h. 

Formas de pagamento (vendas via presencial) 
• Dinheiro ou cartão de débito (à vista)  

• Cartão de crédito (parcelado): Parcelamentos em até 3 vezes sem 

juros.  

Distribuidora SBS - telefone: 31-3422-3040 
 

 

OUTRAS AQUISIÇÕES 

 

Em 2020 os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2 iniciarão o Programa Bene:) - Formação Ética e 

Socioemocional e Projeto de vida. 

O Bene:) é uma proposta de formação que vem ao encontro dos anseios das famílias no desenvolvimento da 

personalidade do ser humano, proporcionando experiências capazes de mudar vidas, além de cumprir rigorosamente as 

exigências da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 Títulos Como adquirir? 

 

 

Combo Bene:) - 8º Ano Ensino 
Fundamental II 
 
Programa de Formação Ética e 
Socioemocional - Instituto 
Hexis, dois volumes + 
Plataforma Digital + Projeto de 
Vida + Portfólio + Certificado. 
 

Site: www.centraldolivro.com.br 
Senha:  batista2020 

 
       Valor do preço de capa do livro: R$198,00  
       Até 10/02/2020 serão concedidos:  

• 50% de desconto para pagamento à vista ou 

• 40% de desconto em até 10x (parcelado).  
 
        Após essa data, pagamento no valor integral. 
 

http://www.centraldolivro.com.br/
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A vivência do Programa Bene:) proporcionará aos estudantes o exercício do autoconhecimento, a ampliação das 

possibilidades e o crescimento no processo de formação da personalidade por meio de um material produzido 

exclusivamente para a faixa etária da adolescência e com temas e abordagens atuais e aplicáveis à vida dos estudantes. 

OUTRAS AQUISIÇÕES 

 

ATENÇÃO: o Espanhol não comporá a matriz curricular do 8º ano 2020. 

 

1. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL 
     

▪ 01 agenda 2020 (uso obrigatório). Não haverá agenda institucional. 
▪ 2 canetas esferográficas preta transparente para uso nas provas objetivas. 
▪ 10 cadernos – O estudante deverá utilizar um caderno para cada disciplina, o caderno tipo Universitário 

(dividido em várias disciplinas), ou o fichário. 
▪ 01 estojo contendo lápis, borracha, apontador, canetas, lápis de cor e cola.  
▪ Régua graduada, compasso, transferidor (para aulas de Matemática). 
▪ Jaleco branco para prática em Laboratórios - uso individual e obrigatório para as aulas de Ciências 6º ano 9º ano. 
▪ 01 pasta catálogo: para organização de materiais, provas e folhas avulsas. 

 

2. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 

a- 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. 

 

 

ARTE Material de uso individual 

 
A partir de 2020 os estudantes terão ARTE em todas as séries do Ensino 
Fundamental 2, como é uma adaptação curricular que está sendo feita 
por conta da BNCC, o planejamento está em fase de construção. No 
início e decorrer do ano letivo poderá ser necessária a aquisição de 
materiais para uso individual para as aulas de ARTE. 
 

Literatura 
Livros 

Paradidáticos 
Editoras diversificadas 

 
Rodízio Literário: cada estudante adquirirá, por ano, um título de 
literatura para a disciplina de Língua Portuguesa.  
A divulgação e aquisição do título específico ocorrerá na 1ª aula de 
Língua Portuguesa de 2020.  
Em fevereiro haverá um stand de vendas na escola.  
Maiores informações sobre o Rodízio Literário, sugerimos recorrer ao 
item 3, na sequência de informações desta lista. 
 

Apostila de 
Atividades 

Extras  
&  

Redação 
 

Material produzido pela 
equipe da escola 

 
No início do ano letivo os estudantes precisarão adquirir, na própria 
escola, as apostilas de Atividades Extras e de Redação. 
O pagamento deverá ser feito por meio de boleto bancário disponível 
no site da escola (Área do Aluno), com vencimento para 14/02/2020.  
A retirada da apostila será feita na Reprografia da escola, a partir da 1ª 
semana de aula, mediante a apresentação do comprovante de 
pagamento.  
 
Valor a apostila: 42,00 
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b- Orientações sobre o reaproveitamento do livro de Inglês (usado): pedimos especial atenção para o fato de 

reaproveitamento dos materiais de inglês reaproveitados/usados no componente curricular de Inglês, pois temos 

percebido prejuízos e dificuldades para a realização das tarefas pelos estudantes impactando o processo de 

aprendizagem. Isso ocorre mesmo com os exercícios desmanchados. Orientamos a aquisição de material novo. 

 

c- Objetos pessoais de valor: conforme a Cláusula 16ª do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2020:  

“A CONTRATADA orienta para que não se traga 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.  

 

3.RODÍZIO LITERÁRIO: 

O projeto Rodízio Literário é mais uma das ações de estímulo à leitura que a escola proporciona aos estudantes. Além 

dele, a escola mantém uma Biblioteca com amplo acervo de livros e publicações, que podem ser retiradas 

espontaneamente e lidas 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. 

Como funciona o Projeto Rodízio literário? 

Cada estudante compra anualmente um livro literário, indicado pela escola, que passa a compor o acervo exclusivo do 

projeto Rodízio Literário. Ao doar o título adquirido 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 em que, cada estudante lê de 9 (nove) livros literários, por ano, sendo 

08 (oito) emprestados pela Biblioteca da escola e apenas 01 (um) comprado pela família, no início do ano letivo. 

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. Não é permitido o 

empréstimo do título entre os estudantes. Todo o processo de empréstimo é administrado somente pela Biblioteca da 

Escola. 

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 2020. 

Leitura do 1º Título de literatura em 2020:  

A divulgação e aquisição do título específico de cada turma ocorrerá na 1ª aula de Língua Portuguesa de 2020.  

Cada estudante participante do projeto Rodízio Literário adquirirá um título de literatura para a disciplina de Língua 

Portuguesa para o ano. 

Para facilitar a aquisição do título de Literatura solicitado, em fevereiro, receberemos distribuidoras que farão a venda 

para as famílias, aqui na escola. 

A 1ª leitura da etapa letiva já será do próprio livro adquirido por cada estudante que, após a atividade avaliativa, entrará 

no fluxo do Rodízio Literário. A administração dos empréstimos desse projeto é feita pela Biblioteca da escola, conforme 

já informado e não poderá haver empréstimos entre os próprios estudantes. As famílias que optarem por não aderirem 

esse projeto, precisarão providenciar os títulos indicados em cada etapa letiva para que o(a) filho(a) possa cumprir essa 

demanda de formação da competência leitora pelos jovens estudantes.  
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4. ENTURMAÇÃO 2020 
 

A ENTURMAÇÃO no Colégio Batista Mineiro é um processo pedagógico que compreende a organização dos estudantes 

nas turmas, sendo de responsabilidade e gestão exclusiva da Coordenação de Série e do Corpo Docente, que buscam 

sempre conciliar as necessidades observadas pelos educadores no cotidiano escolar dos estudantes. 

A escola é um espaço de convivência que requer decisões na perspectiva da vida coletiva onde o individual é considerado 

a partir de um contexto caracterizado por muitas necessidades e diferenças. Ressaltamos que há grande interesse dos 

educadores da escola em promover a melhor adaptação e condição de aprendizagem dos estudantes na sala de aula, por 

isso, reforçamos a necessidade de apoio e compreensão por parte das famílias e estudantes nesse processo. O objetivo 

de cada decisão é proporcionar as melhores condições de aprendizagem conforme a proposta pedagógica da escola. 

A ENTURMAÇÃO será efetivada de acordo com os seguintes critérios institucionais e pedagógicos:  

1- Turmas heterogêneas, com equilíbrio do número de estudantes em sala, considerando os aspectos:  rendimento 
(variação da média geral de desempenho escolar e % de reprovação na série), tempo escolar no Batista 
(novatos/veteranos), sexo (feminino/ masculino) e acompanhamentos específicos ocorridos no ano de 2019. 

 

2- Disciplina comportamental dos estudantes acompanhados pelo SOE (Serviço de Orientação Educacional) junto aos 
professores, considerando os encaminhamentos pedagógicos e disciplinares tratados na trajetória escolar do 
estudante. 

 

3- Acompanhamento do desenvolvimento individual dos estudantes feito pelo Serviço de Orientação Educacional 
durante o ano letivo de 2019. 

Considerando os critérios apresentados, informamos-lhes que não poderemos nos comprometer em atender os pedidos 

apresentados pelas famílias e pelos estudantes. Solicitamos a todos uma especial atenção e apoio a esse processo, por 

isso, orientamos não criarem expectativas de que os pedidos serão atendidos.       

As listagens dos estudantes e suas respectivas turmas serão divulgadas, nas portas das salas, no 1º dia de aula, em 03 de 

fevereiro/2020. Não serão feitas trocas de turma, após a divulgação da listagem dos estudantes nas turmas. 

 

ATENÇÃO: Qualquer observação relativa à Enturmação 2020 deve ser apresentada pelo Responsável do estudante, no 

SOE, presencialmente, em formulário próprio, até o dia 27/12/2019 (sexta-feira). Após esse prazo não estará mais 

disponível. 

As observações e/ou solicitações não têm caráter deliberativo, ou seja, não há compromisso ou responsabilidade por 

parte da escola em atender os pedidos compartilhados e registrados pelas famílias no formulário.  

 Não serão considerados válidos outros meios e tipos de registro no processo de análise. 

A escola resguarda o direito de não administrar exceções em relação às informações contidas neste comunicado. 

 
 
 

5. 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.  
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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 no site http://redebatista.edu.br/colegio/informacoes/uniforme-escolar 
 
 
 

Ressaltamos que todas as peças do uniforme do Colégio Batista, fabricadas desde 2009, possuem uma etiqueta 

vermelha na lateral direita, com a inscrição Sempre Batista. Trata-se de um selo que atesta a qualidade e originalidade 

das peças. É permitido somente o uso de uniformes originais.  

 

LOJISTAS  
 
▪ Elon Esportes | Minas Shopping | Av. Cristiano Machado, 4000 - lojas 621 e 622 - 1º piso - (31) 3426 2685 
▪ Bookeria | Rua Ponte Nova, 590 - Floresta - Tel.: (31) 3421 3819 e (31) 3442 4955 
▪ Space Kids | Shopping Paragem - Av. Professor Mário Werneck 1360 - loja 107, Buritis – (31) 3378 1480 
▪ Livraria Leitura | Av: Paraná, n° 393, Centro - (31) 3273-5750 e Shopping Del Rey 

 
 

                 

 

 

 

 

 Uso Diário Educação Física 

Fe
m

in
in

o
 

▪ Camisa baby look - azul e vermelha – manga curta 
▪ Camisa tradicional – azul e vermelha – manga curta  
▪ Camisa tradicional e Baby look – azul (exclusiva do Ensino Médio) 
▪ Calça tactel azul  
▪ Calça helanca bailarina azul 
▪ Agasalho moleton azul com ou sem zíper 
▪ Calça Helanca Corsário  

▪ Camisa regata baby look – 
azul  

▪ Calça (idem uso diário) 
▪ Calça Helanca Corsário 

M
as

cu
lin

o
 

▪ Camisa tradicional – azul – manga curta vermelha  
(Ed. Infantil ao Ensino Médio) 

▪ Camisa tradicional – azul – manga curta (exclusiva do Ensino Médio) 
▪ Calça tactel azul 
▪ Bermuda tactel azul 
▪ Agasalho moleton azul com ou sem zíper 

 

 

▪ Camisa regata – azul  
▪ Calça (idem uso diário) 
▪ Bermuda (idem uso diário) 

Será permitido também ao estudante utilizar a camisa de uso diário nas aulas de Educação Física. 
O short-saia feminino é exclusivo para estudantes até o 5º Ano do Ensino Fundamental.  
Não será permitido o uso dessa peça na Unidade BH Floresta- Séries Finais. 

http://redebatista.edu.br/colegio/informacoes/uniforme-escolar
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              Especificações sobre o Uniforme Escolar na Unidade BH Séries Finais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

Bermuda Tactel COD. BAT 009 
Educação Infantil ao Ensino 

Médio 

 

Obs.: a partir do 6º ano não é 

permitido o uso do Short Saia 
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6. CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONCEPÇÃO DO COLÉGIO BATISTA NA ADOÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS 

O processo de adoção dos livros didáticos do Colégio Batista Mineiro segue as diretrizes e intenções educativas expressas 

no Projeto Político Pedagógico da Escola. 

Compreendemos os livros didáticos e paradidáticos como componentes importantes no processo de ensino-

aprendizagem, constituindo-se como suportes para a organização e sistematização dos conteúdos trabalhados nas 

diversas áreas do conhecimento. Esses materiais, no entanto, por si mesmos, não geram a aprendizagem, sendo a prática 

educativa e a mediação dos professores fundamentais no trabalho que a escola realiza. 

Os programas de ensino serão os principais eixos norteadores do trabalho pedagógico e os livros didáticos adotados 

pelas disciplinas serão um dos suportes que usaremos para as ações pedagógicas a serem desenvolvidas. Esses materiais 

são fundamentais para que os estudantes participem e se envolvam com as atividades propostas pelos professores, 

constituindo-se, dessa maneira, uma referência básica para o estudo, a pesquisa e o trabalho escolar de todos em sala de 

aula e em casa.        

Em cada disciplina haverá, de acordo com os programas de ensino, uma forma específica de utilização do material didático 

adotado. O trabalho e uso dos livros estarão condicionados às intenções pedagógicas e ao planejamento da série e 

disciplina cursada pelo(a) estudante. Assim, o trabalho com as unidades e os capítulos dos livros didáticos poderão ter 

ênfases diferenciadas, ou seja, intensificaremos a abordagem com os conteúdos mais relevantes e fundantes para a 

série/disciplina em curso. 

O Batista trata de forma responsável e consciente as diversas temáticas abordadas e contidas nos materiais didáticos ou 

que fazem parte do contexto atual. Os nossos professores estão preparados para o tratamento dos diversos temas e 

conteúdos curriculares e buscam uma articulação contínua destes com os princípios e os valores da fé cristã que norteiam 

a nossa escola. Por isso, os temas e os assuntos que porventura venham a contrariar a nossa filosofia recebem tratamento 

especial e acompanhamento pela Capelania Escolar. Assim, o desenvolvimento do senso crítico e o seu exercício estão 

presentes na prática educativa.  

Em uma escola confessional, como o Batista, há a compreensão de que o processo ensino-aprendizagem deve ocorrer em 

um ambiente de diálogo permanente e aberto, com espaço para a proximidade entre a fé e a cultura naquilo que fazemos. 

Como instituição, cumprimos o papel social de mediadora entre a cultura, o conhecimento e as novas gerações. A filosofia 

cristã adotada é aplicada nas diferentes situações surgidas, nas informações acessadas, nas imagens criadas e veiculadas 

através dos diversos meios de comunicação com os quais nossos alunos têm contato.  O desafio dos educadores do Batista 

é ajudar os estudantes no processo de releitura e reflexão crítica sobre toda e qualquer informação a que venham ter 

acesso, preparando-os para fazerem escolhas responsáveis e conscientes para toda a vida. 

Nesse contexto, os livros didáticos adotados por nossa escola buscam articular as novas realidades e proporcionar aos 

estudantes e professores situações e possibilidades presentes na vida e nas experiências cotidianas. Essa contextualização 

é uma oportunidade para ajudar os nossos jovens a se tornarem pessoas críticas, respaldadas pela visão científica, mas 

incorporando a perspectiva cristã diante da vida e da existência e se referenciando nela. 

 

 


