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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR  2023 

     1ª Série EM - Unidade BETIM 

                                                          Prezados pais e estudantes, sejam bem-vindos ao ano letivo de 2023. 

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 a preparação e 
organização sejam bem-sucedidas para o novo ano letivo.  
 

PLATAFORMAS EDUCACIONAIS ADOTADAS 
 

1. Coleção Integrada SAS – 1ª série EM  2023 
Coleção Integrada para Ensino Médio - 1ª Série SAS - deverá ser adquirida por meio da livraria digital: 

www.centraldolivro.com.br . Usar a senha: RBEBR@2023EDU 
 

A Coleção Integrada SAS constitui de materiais didáticos impressos + acesso às funcionalidades da 

plataforma SAS durante o ano de 2023 para todos os componentes curriculares da série. Sendo 06 

volumes dos livros integrados contendo os materiais de: Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, 

Língua Portuguesa (Gramática, Interpretação Textual, Literatura e Redação), Matemática e Química. 

Além desses materiais, haverá volume único para: Filosofia, Sociologia, Prática de Produção Textual, 

Matemática Fundamental e ENEM por Habilidades 1. 
 

Ao acessar a livraria digital Central do Livro, os estudantes e as famílias poderão conhecer o descritivo 

dos materiais e sua organização em 06 livros integrados da coleção integrada SAS, além de outros livros 

complementares.   

Atenção: A Central do Livro estará disponível para as compras do material novo a partir de 
26/11/2022. 
 

2. PROGRAMA BENE – PROJETO DE VIDA - 1ª Série - Ethos Self 
 

O Bene:) Projeto de Vida, Coleção Ethos compõe o projeto de formação e construção do projeto de 
vida para os estudantes do Ensino Médio. 

Com consistente base teórica e temáticas utilizadas, o programa atende a legislação específica BNCC 
(Base Nacional Comum Curricular), que traz a obrigatoriedade da produção de um projeto de vida no 
Ensino Médio. 

Composta por dois livros e cadernos extras, esse material é direcionado aos estudantes do Ensino 
Médio, formalizando a trilha de um Projeto de Vida, a partir das dimensões Ética + Desenvolvimento 
Humano + Profissional + Universitário, que se elaboram em autoconhecimento e posicionamentos às 
decisões.  
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                                                                                 1ª Série - Ethos Self 

 

 Título Como adquirir? 

 

Combo Bene:) – 1ª Série 
Ensino Médio 
 
BENE Projeto de Vida Ethos 
Self + Cadernos Especiais + 
Projeto de Vida Plena + 
Plataforma Digital. 

 
Até 31/01/23 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 ou em até 08x no cartão.  
 
Compras no site: www.centraldolivro.com.br 
Senha: RBEBR@2023EDU 

 

Atenção: A Central do Livro estará disponível para as compras do material a partir de 26/11/2022 . 
 

3. Plataforma de Redação - Redigir A+ 

Em 2023, além das correções de redação regulares feitas pelos professores, usaremos também uma 
plataforma de correção externa.  
 

No início do ano letivo os estudantes precisarão adquirir o código individual de acesso e uso da 

plataforma de correção de redação on-line.  Valor: 82,00 (oitenta e dois reais). 

O pagamento será feito por meio de boleto bancário, que estará disponível, em janeiro de 2023, no 

site da escola (Portal do aluno), com vencimento para 15 de março de 2023. 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL 
 

• 01 Agenda ou Planner 2023 , impresso ou Digital.  

• 14 Cadernos – Caderno universitário ou fichário. (Cada componente curricular, ou seja, cada 

disciplina, requer o seu caderno separado sendo Literatura, Redação, Língua Portuguesa, Língua 

Inglesa, Matemática, Matemática Fundamental, Geografia, História, Física, Química, Biologia, 

Atualidades, Formação sociocultural e ética, comunicação. 

• 01 pasta catálogo com 30 plásticos para o Portfólio de Redação; 

• 1 Pasta com elástico para organização de materiais, provas e folhas avulsas. 

• 01 estojo contendo lápis/lapiseira, borracha, apontador, canetas, lápis de cor, marcador de texto e 

cola.  

• 01 caneta esferográfica preta, de tubo transparente, para uso nos simulados; 

• 01 Régua graduada (para as aulas de Matemática).  

• 01 Jaleco branco para prática em Laboratórios - uso individual e obrigatório para as aulas de 

Biologia, Física, Química. 

• OBRAS LITERÁRIAS: as obras literárias a serem lidas no ano de 2023 serão divulgadas no início do 

no letivo para que as famílias providenciem o material, nossa biblioteca dispõe de um pequeno 

acervo que pode ser acessado pelos estudantes, mas as famílias podem adquirir os materiais no 

formato e-book, livros novos ou usados ou em PDF, segundo as orientações dadas pela professora 

de Literatura. 
 
 

http://www.centraldolivro.com.br/
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ATENÇÃO: 
A fim de auxiliar os estudantes na organização pessoal escolar, orienta-se o uso dos aplicativos: 
trello.com, evernote.com, Partiu Revisar/Estudos APK, aprovadoapp.com, focustodo.cn, 
mystudylife.com (já disponível na versão em português). 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

• Todo o material didático de uso do estudante como, por exemplo, os cadernos e os livros deverão 

ser identificados com o nome do estudante e série e/ou área de conhecimento. 

• Sobre a responsabilidade com objetos pessoais e de valor: conforme a Cláusula 16ª do Contrato 

de Prestação de Serviços Educacionais 2023: “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”. 

• É imprescindível que os estudantes utilizem o material na versão original 2023, 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 login de outro estudante. Vale ressaltar ainda que todos os anos o material didático passa 

por revisões editoriais, não havendo, portanto, garantia de que o material de 2023 será idêntico 

ao utilizado em 2022. 

 
ORIENTAÇÕES SOBRE AS PLATAFORMAS EDUCACIONAIS ADOTADAS: 
 
A Rede Batista de Educação sempre busca parcerias do mercado editorial que ofereçam soluções 

educacionais de qualidade e com serviços de tecnologia de ponta, o que torna as experiências de 

aprendizagem e as atividades escolares mais atrativas, dinâmicas e acessíveis aos estudantes.  

Ao adquirir as Plataformas para 2023, o estudante terá acesso ao material físico e digital, incluindo os 

livros, avaliações, gamificações e outros recursos pedagógicos.  

Pontuamos que o voucher de acesso só é disponibilizado para o estudante que adquire o material para 

o ano letivo específico, com prazo de validade anual para os acessos virtuais.   

As Plataformas Educacionais adotadas são estruturadas com conteúdo atualizado e possibilitam aos 

estudantes um ambiente de ensino e aprendizagem interativo e potencializado por um processo 

avaliativo com feedbacks objetivos, personalizados e contínuos. 
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As Plataformas Educacionais adotadas, SAS, Bene, Be e Redigir A+ são essenciais ao processo 

pedagógico desenvolvido pela escola (aulas, projetos, atividades, avaliações, videoaulas, entre outros). 

Além dos materiais físicos, as plataformas adotadas pelo Colégio Batista Mineiro oferecem diversos 

recursos didáticos que agregam valor, contribuindo para que o estudante desenvolva autonomia para 

gerir sua rotina de estudos.  

Reiteramos que a Rede Batista de Educação tem um planejamento educacional que prevê a devida 

utilização de todas as plataformas e seus recursos. 

 

HORÁRIOS DE AULA (PODEM SOFRER ALTERAÇÕES) 

Turno da manhã: aula de segunda a sexta das 7 às 12h20 

Turno da tarde: aula às terças de 13h às 13h50 

Itinerários: aulas EAD ou remotas às segundas e ou terças / aulas presenciais às terças (Atenção: a 

formatação dos horários dos itinerários dependerá das escolhas feitas por cada estudante no ato da 

matrícula para o ano 2023). 

Provas: tardes de quinta-feira 13h30 às 16h 

 

PROJETOS PREVISTOS 

1. Trabalho de campo: Ouro Preto 
2. Congresso Jovem Cidadão 
3. Jogos Estudantis 
4. Copa Recreio (organizada pela 3ª série)  
5. Mostra Científica e Cultural 

 

 

 


