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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR  2023 

7º ano - Unidade BH – Castelo 
 
              

 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(as) 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 algumas informações e orientações fundamentais para que a preparação e organização 
sejam bem-sucedidas para o novo ano letivo.  

  

1. Coleção ASAS - 7º ano 2023 

Coleção Asas para Ensino Fundamental - Anos Finais - 7º Ano SAS - deverá ser adquirida por meio da 
livraria digital:  www.centraldolivro.com.br. Usar a senha:  RBEBR@2023EDU 

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 (As) estudantes receberão 04 livros integrados ao longo do 
ano letivo, exceto para Arte e Redação (Práticas Textuais), que terão o formato de volume único. 

Ao acessar a livraria digital Central do Livro, os(as) 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.   

Atenção: A Central do Livro estará disponível para as compras a partir de 26/11/2022 com os novos    
                  materiais. 

2. 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 Mineiro. 

 
Atenção: A Central do Livro estará disponível para as compras a partir de 26/11/2022 com os novos    
                  materiais. 
. 

 

 Título Como adquirir? 
         
 

Combo Bene:) - 7º Ano Ensino 
Fundamental - Anos Finais 
 
Programa de Formação Ética e 
Socioemocional - dois volumes 
+ Projeto de Vida + Plataforma 
Digital + Material de Apoio. 

Programa Bene com 28% de desconto 
(bonificação para RBE de 50% do valor do 
Projeto de Vida) no pagamento à vista no 
boleto, ou em até 10x no cartão até 31/01/23.  
 
Após esta data pagamento somente no valor 
integral à vista ou em até 8x 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 

Atualizado em 11/11/2022 
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3. BE- Bilingual Education - Livro de Língua Inglesa 

Livro de Língua Inglesa (currículo bilingue) para estudantes do 7º Ano, será adquirido no site 
https://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 
23KITA17A 

Maleta Ensino Fundamental Anos Finais Be 

Caderno Ensino Fundamental Anos Finais Be 

EXPEDITIONS SB + OWB PAC 1 CSTM (BR) 

Booklet 7º ano 

Carta Famílias 
 

Atenção:   

A Loja do Be estará disponível para as compras a partir do dia 20/11/2022 com os novos materiais.  

1. Para adquirir o material do currículo Be 2023.  
2. Acesse: loja.beducation.com.br. 
3. Clique em “Acessar como Família”. 
4. Logo após, insira o código de compras: RBCT e clique em confirmar. 
5. Preencha os dados do estudante e clique em continuar. 
6. Preencha os dados cadastrais do comprador e clique em cadastrar.  
7. Selecione o material do estudante.   
8. Adicione ao carrinho.  
9. Selecione a opção de entrega para que o material seja enviado para a escola.  
10. Selecione a forma de pagamento.   
11. Preencha com os dados de quem irá receber o material. 
12. Após esse processo, basta conferir o pedido e finalizar.  

Observações do procedimento de entrega do material do currículo 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 2023.  

Atenção: O período de retirada dos materiais, na escola, será divulgado posteriormente, pelo Batista 
ID.  

4. Livro de literatura 

O título será apresentado pela Professora de Língua Portuguesa no início do ano letivo. 
 

5. Materiais de uso individual 
 

 01 agenda 2023 (uso opcional).  
 07 cadernos – 96 folhas (Língua Portuguesa, Redação, Matemática, História, Geografia, Ciências e 

1 para Ensino Religioso e Língua Inglesa). 
 01 pasta catálogo com 40 plásticos (para organização de materiais, provas e folhas avulsas). 
 01 estojo contendo lápis, borracha, apontador, canetas, lápis de cor, tesoura sem ponta e cola. 
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 02 canetas esferográficas pretas, transparentes, para uso nas provas objetivas. 
 Régua graduada, 1 compasso, 1 transferidor (para aulas de Matemática). Sugerimos a compra de 

grafite do compasso para reposição.  
 01 Jaleco branco para prática em Laboratórios - uso individual e obrigatório para as aulas de 

Ciências. 

6. Materiais de uso individual 
 
O material de Arte relacionado a seguir deverá ser adquirido no decorrer do ano letivo à medida que 
os professores solicitarem. Ao longo do ano poderão ser solicitados materiais de acordo com algumas 
práticas propostas no livro. 
Todo o material deverá ser identificado com o nome, ano (série) e turno do estudante e ser reposto 
quando necessário. 

 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 90gr.  

 
7. Orientações gerais 

 

 No 7º ano não é permitido o uso de fichário. 
 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 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. 

 Orientações sobre as plataformas educacionais adotadas 
 

Quantidade Material de uso Individual Uso 
20  Folhas de papel 60kg tamanho A3 encadernadas 1º semestre 

01  
Pasta polionda tamanho A3 (veteranos podem utilizar a pasta do ano 
anterior) 

1º semestre 

01  Estojo de tinta aquarela – 12 cores 1º semestre 

01 
Pincel com reservatório (acquabrush - ponta grossa) ou pincel redondo 
para aquarela. 

1º semestre 

01 
Flanela ou um pedaço de retalho de tecido de algodão (limpeza do 
pincel e da bancada durante as aulas práticas) 

1º semestre 

01 Conjunto de caneta hidrocor de ponta fina com 06 cores 1º semestre 
01 Caixa de giz de cera 1º semestre 
01 Caneta de retroprojetor cor preta 1º semestre 
01 Pacote de papel creative lumipaper 90g – tamanho A4 1º semestre 
-- Revistas usadas             1º semestre 
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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.  

Esclarecemos e alertamos que o reaproveitamento de materiais físicos usados no ano letivo anterior 
impossibilitará ao estudante usufruir de recursos digitais que compõem o planejamento, 
comprometendo as condições necessárias ao processo de aprendizagem durante o ano letivo.  

Pontuamos que o voucher de acesso só é disponibilizado para o estudante que adquire o material no 
ano letivo, 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. 

As Plataformas Educacionais adotadas, SAS, Bene e Be, 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. 

8. Projetos previstos para o 7º ano 2023 

1. Excursão a definir o lugar. 
2. Feira do conhecimento a definir o tema. 

O custo do projeto é arcado pela família, no mês de agosto. O valor aproximado será dito na primeira 
Reunião de Pais. 

Esperamos por todos com muito a mor e gratidão a Deus e oramos para que 
Ele continue cuidando de cada família e de cada estudante. 

Daniela Zanini 

Diretora da unidade Castelo 

 

 


