
 

ENSINO MÉDIO - 2º ANO                          

 

O Colégio Marista Champagnat adota para o Ensino Médio o Sistema Marista de 

Educação (SME) - O SME contempla todos os componentes curriculares exceto Língua 

Inglesa, Língua Espanhola, Educação Física e Ensino Religioso. 

 

LIVROS DIDÁTICOS: 

 Língua Inglesa: LATHAM-KOENIG, Christina; OXENDEN, Clive. English file intermediate 

multipack B third edition Student’s Book B & Workbook B with online skills. 3. ed. 

China: Oxford University Press, 2013. 88 p. ISBN: 9780194597128. [cor da capa: verde] 

OBS.1: Lembramos que, no momento de sua aquisição, o livro didático de Língua Inglesa 
do EM deve vir acompanhado de uma chave de acesso à plataforma de prática online. 
Essa chave vem impressa no CD anexo (que fica colado na parte interna da contracapa 
e é facilmente destacável). Essa chave de acesso é única e intransferível. É somente por 
meio desse código gravado no CD que o estudante poderá cadastrar-se na Plataforma 
Online - ferramenta de estudo que compõe a carga horária presencial das aulas 
curriculares de inglês. Seu extravio, portanto, implica a impossibilidade de acesso à 
plataforma, comprometendo o rendimento e parte da nota trimestral do estudante. 
O cuidado e uso apropriado desse código são de responsabilidade da família, que deve 
aguardar e estar atenta às instruções fornecidas pela escola. 
 
OBS.2: Será solicitado um paradidático em Língua Inglesa para leitura e atividades a 
partir do 2º trimestre. 
 

 DICIONÁRIO Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês: português-inglês 

inglês-português. 2nd ed. United Kingdom: Oxford University, 2009. 757 p. ISBN: 

9780194419505. 

 

 Língua Espanhola: Mairynk, Monica; O’Kuinghttons, John. Dimensiones: volume 

único.  Rio Branco: Edelvives, 2016. ISBN: 9788596005005. 

 

LEITURAS TRIMESTRAIS 2019 

1º TRIMESTRE 

 LORCA, Federico Garcia. O divã do Tamarit. São Paulo: Biblioteca Azul, 2014. ISBN: 
9788525057372. 



 

 FRETTA, Cristiano. Antologia de Casemiro de Abreu. Porto Alegre: Colégio Marista 
Champagnat, 2019. (Coletânea elaborada pelo professor, disponível na Biblioteca e 
no catálogo online). 

2º TRIMESTRE 

 FRETTA, Cristiano. Contos de Machado de Assis. Porto Alegre: Colégio Marista 
Champagnat, 2017. (Coletânea elaborada pelo professor, disponível na Biblioteca e 
no catálogo online). 

 ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. 2. ed. São Paulo: FTD, 2015. (Almanaque dos 
clássicos da literatura brasileira). ISBN: 9788596000611. 

3º TRIMESTRE 

 LOPES NETO, João Simões. Contos gauchescos & lendas do Sul. Porto Alegre: L&PM, 
2015. 224 p. (L&PM POCKET). ISBN: 9788525408273. 

 BRASIL, Luiz Antonio de Assis. Cães da província. Porto Alegre: L&PM, 2010. 264 p. 
ISBN 9788525420091.  

 

MATERIAL DE ARTE  

 Lápis 6B (B significa Black, portanto, quanto maior o número do Black, mais macio 
e mais escuro é o lápis); 

 Caneta nanquim descartável 0.3 ou 0.5; 
 Bloco de folhas A4 para desenho de gramatura igual ou superior a 120g (pode ser 

branco, creme, com ou sem textura); 
 Bloco de folhas A3 para desenho/aquarela de gramatura igual ou superior a 

200g (pode ser branco, creme, com ou sem textura); 
 Régua 30cm; 
 Tesoura; 
 Cola branca; 
 Estojo de lápis de cor (aquarelável ou não, a depender da preferência do estudante). 

Serão solicitados, ao longo dos trimestres, materiais específicos contextualizados nas 
propostas de trabalho. 

 

 
 
 
 
 
 



 

MINIDICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA (SUGESTÕES)  
 

 BUENO, Silveira. Dicionário da língua portuguesa. São Paulo: FTD, 2008. ISBN 
9788532262561  
OU 

 PEQUENO Dicionário Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Moderna, 2015. ISBN 

9788516101473. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
É obrigatório o uso do uniforme escolar para a prática da Educação Física, bem como o 
uso de tênis adequado às atividades aeróbicas e práticas desportivas. 

 
LABORATÓRIO 

 01 jaleco branco de algodão, manga longa, para laboratório e 01 óculos de proteção 
(também será usado nos anos seguintes). 

 

OBSERVAÇÃO 
ATENÇÃO: A venda do SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO (SME) e dos livros será 
realizada na EDIPUCRS – Editora Universitária da PUCRS, no Prédio 40. Os pais e/ou 
responsáveis já podem adquirir os livros, diretamente na loja, através do telefone: (51) 
3320.3906 e/ou WhatsApp: (51) 99566.9802. 
. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 


