
 

Lista de Material Escolar 2023 
2ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO | ALPHAVILLE 

 

 

MATERIAL 
 

1ºSEMESTRE 
 

2ºSEMESTRE 
 

TOTAL 

Caneta permanente pincel marcador- ponta fina – (cor preta) 01 
-- 01 

Pacote (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 01 01 02 

Pacote de papel colorset A4  01 
-- 01 

Pote de tinta guache 250ml – azul 01 01 02 

MATERIAL DE ARTE 
 

1ºSEMESTRE 
 

2ºSEMESTRE 
 

TOTAL 
Caixa de lápis de cor com 12 unidades – de boa qualidade 01 -- 01 

Pacote de papel colorset A4 – preto  01 
-- 

01 

Demais materiais poderão ser especificados ao longo do ano.  

MATERIAL DE USO DIÁRIO – IDENTIFICADO 
 

1ºSEMESTRE 

 

2ºSEMESTRE 
 

TOTAL 

Agenda ou planner 2023 (uso obrigatório) 01 -- 01 

Apontador  01 
-- 

01 

Borracha – sujeito a reposição 01 
-- 

01 

Caderno – meio ofício – para Ensino Religioso/ Projeto de Vida 01 -- 01 

Cadernos  07 
-- 

07 

Canetas esferográficas coloridas para traços - sujeito a reposição 04 
-- 

04 

Canetas esferográficas preta e azul para uso em provas - sujeito a 

reposição 02 

-- 

02 

Compasso 01 -- 01 

Conjunto de esquadros 01 
-- 

01 

Corretivo em fita - sujeito a reposição 01 
-- 

01 

Estojo  01 
-- 

01 

Garrafa para beber água, identificada. 

 

01 
--  

01 

Lápis ou lapiseira (nº09) – sujeito a reposição 02 
-- 

02 

Marcador de textos 02 
-- 

02 

MATERIAL DE USO DIÁRIO – IDENTIFICADO 
 

1ºSEMESTRE 
 

2ºSEMESTRE 

 

TOTAL 

Mochila para transportar os materiais; 01 

  



  

Pasta catálogo com capa transparente com 40 plásticos – para redação e 
provas 

01 
  

Régua 30cm (se possível, rígida e de metal)  01 
 

 

Tesoura sem ponta, identificada.  01 
 

 

Transferidor  01 
 

 

OBS. Para estudantes que matricularem-se no 2º semestre, aplicaremos os materiais relacionados como 
1º semestre. 
 
 

LIVRO DE LITERATURA  
 03 livros de Literatura específicos (O título será divulgado durante o ano letivo de 2023 e 

deverá ser entregue aos professores na data estipulada.) 
 

DICIONÁRIO 

 Minidicionário da Língua Portuguesa:  
Sugestões: Soares Amora, Editora: Saraiva – Revisado conforme a nova ortografia  
Silveira Bueno, Editora: FTD – Revisado conforme a nova ortografia 

Aurélio – edição atualizada.  
 
 Minidicionário Collins - Inglês x Português; Português x Inglês - Edição atualizada. 

 
 
 
 
 
   
 
 

GRAMÁTICA 
Será utilizada até o Ensino Médio. 

 Gramática Domingos Paschoal Cegalla - Edição atualizada. 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO 
 

 
CURRÍCULO 

 
DESCRIÇÃO 

Currículo Comum Sistema de Ensino SAS 

Formação Socioemocional Combo Bene 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL DIDÁTICO 
 



  

1. Coleção Integrada SAS – 2ª série EM  2023 

Coleção Integrada para Ensino Médio - 2ª 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 2. 

 

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 a partir de 05/12/2022 com os novos    

                  materiais. 
 
2. PROGRAMA BENE – PROJETO DE VIDA - 2ª Série - Ethos Connect 

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.  

2ª Série - Ethos Connect 

 
Atenção: A Central do Livro estará disponível para as compras a partir de 05/12/2022 com os novos    
                  materiais. 
 

 

3. Plataforma de Redação - Redigir A+ 

 Título Como adquirir? 

 

Combo Bene:) – 2ª Série 

Ensino Médio 

 

BENE Projeto de 

Vida Ethos Conect + 

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 

http://www.centraldolivro.com.br/
http://www.centraldolivro.com.br/


  

Em 2023, além das correções de redação regulares 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 (área do aluno), com vencimento para 15 de março de 2023. 

 

INÍCIO DAS AULAS: 
 

 03/02/2023 (Sexta-feira) 

 Manhã: 7h40 às 13h00min – de segunda a quinta-feira e 
             7h40 às 12h10min às sextas-feiras.                    

 

CRONOGRAMA DA 1ª REUNIÃO DE PAIS:  
 

Reunião de Pais  
Curso/Turma Data Horário 

Educação Infantil (Maternal 1, 2, 3, 1° e 
2° período) e 1° ano 

01/02 (Quarta-feira) 16h30 às 17h30 

2° ao 5° ano (manhã) 02/02 (Quinta-feira) 08h às 09h 

2° ao 5° ano (tarde) 02/02 (Quinta-feira) 16h30 às 17h30 

6° ao 9º ano 04/02 (Sábado) 08h30 às 9h30 

1ª, 2ª e 3ª série EM 04/02 (Sábado) 10h às 11h 
Obs.: As reuniões dos estudantes do Batista Plus ocorrerão integradas as reuniões de cada curso. 

 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
 No primeiro dia de aula, os estudantes deverão trazer um caderno 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 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”. 

 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. 
 

 

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.  
 

 
 

 

 

 


