
 

1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 

LIVROS DIDÁTICOS: 
O material didático utilizado nos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia, Filosofia, Sociologia, Arte, Língua Inglesa, Química, Física, Biologia, adotados é o Sistema de 

Ensino FTD, que está incluso nos valores das mensalidades/2020. A caixa com o material será entregue 

para as famílias, a partir do dia 24/01/2020 - das 8h às 12h e das 13h às 17h. Este material deverá ser 

identificado com o nome do estudante. 

 

LIVROS DIDÁTICOS e LIVROS DE LITERATURA – NÃO INCLUSOS NAS 
MENSALIDADES: 
Projeto Interioridade, 1ª Série – Ensino Médio, Josean Manzanos, Editora FTD. Esse material estará à 
venda na secretaria do colégio, a partir do dia 24/01/2020 – das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
Livros de Literatura: 
O Inspetor Geral, Nicolai Gógol (Adaptação de Roberto Prado), Editora FTD 

O Cavaleiro Inexistente, Italo Calvino, Editora Companhia de Bolso  

Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto, Editora Alfaguara 

Auto da Barca do Inferno, Gil Vicente, Editora FTD  

Poesias Selecionadas, Gregório de Matos, Editora FTD 

Clara dos Anjos, Lima Barreto (editora a escolher) 

Gramática: Aprender e Praticar Gramática, Mauro Ferreira, Editora FTD 
Minidicionário da Língua Portuguesa, Silveira Bueno, Editora FTD 
Dicionário Inglês/Português – Português/Inglês, FTD 
 

MATERIAL ESCOLAR PARA USO COLETIVO: realizar a entrega destes materiais, no 
primeiro dia de aula, para o professor em sala de aula. 
1 bloco de papel milimetrado, A4  
1 bloco de papel, A3, 297mmx420mm, 200g 

1 bloco de Papel Criativo, 235mm x 325mm, color, com 8 cores, 120g 
1 revista para recorte  

10 folhas de papel almaço pautado 
 

MATERIAL ESCOLAR PARA USO INDIVIDUAL: 
1 caixa de lápis de cor aquarelado – 12 cores  

Cadernos Individuais para cada componente curricular ou caderno universitário 16x1 ou fichário 

1 cola bastão, 40g  

1 lápis grafite 2B 

1 caneta azul e 1 caneta preta 
1 régua de 30cm  
1 transferidor simples  
1 compasso simples   

1 tesoura inox sem ponta  

1 borracha 

1 apontador 

1 tabela periódica com Distribuição Eletrônica em camadas e não em subníveis (caso possua, reaproveitar 
de anos anteriores) 



 

1 pen drive  
1 corretivo em fita 4mm x 10m 
1 calculadora científica (Matemática/Física) - podendo ser utilizado o smartphone como calculadora  

2 canetas marca texto, com cores diferentes 
1 bloco autoadesivo, Post-it, qualquer cor, 76mm x 76mm 
1 pasta com aba e elástico em cartão duplex 350 x 240 

1 jaleco branco 100% algodão, manga longa, com a logo do colégio e com o nome bordado (Química) 

 

MATERIAL ESCOLAR PARA USO EM ARTE: realizar a entrega destes materiais, no 
primeiro dia de aula, para o professor em sala de aula. 
1 caneta fine pen, preta  
1 lápis preto 6B  
1 pasta catálogo, com 50 plásticos, Portfólio  
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
✓ Todos os materiais deverão ser identificados com nome e a série do estudante.  
✓ A agenda escolar 2020 será entregue para os estudantes, no início do ano letivo, sem custo. 
✓ O uso do uniforme Marista é obrigatório desde o 1º dia de aula. 
✓ Durante o ano letivo poderão ser solicitados outros materiais necessários para executar projetos.  
✓ Dicionários e Gramática são materiais de apoio para consulta e utilização nas tarefas de casa, 
não necessitando, portanto, serem trazidos para sala de aula. Na escola os estudantes farão uso do 
material disponibilizado pela Biblioteca. 
✓ A família poderá optar pelo uso de cadernos individuais, cadernos universitários ou fichários, 
refletindo sobre a melhor forma de organização do aluno. 
✓ Os livros de literatura poderão ser adquiridos na versão impressa ou digital. 

✓ Sobre o cotidiano escolar, é importante consultar o Guia da Família 2020, que será disponibilizado 
no Portal Marista. 
✓ O ensalamento das turmas 2020 estará disponível no Portal Marista e em Edital no colégio na ocasião 
da 1ª reunião de pais. 
 
REUNIÃO DE PAIS:  

Série Data Horário Sala 

1ª Série 31 de janeiro de 2020 das 8h às 9h Salas de aula 

 
INÍCIO DAS AULAS:  

Data 

03 de fevereiro de 2020 

 


