
 

ENSINO MÉDIO - 1º ANO  

Em 2021 o 1º ano do Ensino Médio adotará o Sistema Marista de Educação (SME). O Sistema contempla 11 
componentes curriculares: Arte, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Literatura e outras Artes, 
Matemática, Língua Portuguesa, Química e Sociologia.   
 

LIVROS DIDÁTICOS:  

• Língua Inglesa: LATHAM-KOENIG, Christina; OXENDEN, Clive. English file pre-intermediate student's 

book/workbook multi-pack A: fourth edition. China: Oxford University Press, 2019. 263 p. ISBN: 

9780194037303. 

 

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 do estudante. O cuidado e uso apropriado desse cartão são 
de responsabilidade da família e do estudante, que devem aguardar as instruções fornecidas pela escola.  
 
OBS.2: Poderá ser solicitado um paradidático em Língua Inglesa para leitura e atividades no decorrer do 
ano letivo. A solicitação será feita pela professora. 

 

• Língua Espanhola: MAIRYNK, Monica; O’KUINGHTTONS, John. Dimensiones: volume único.  Rio Branco: 

Edelvives, 2016. ISBN 9788596005005. 

 

LIVROS LITERÁRIOS 2021            
 
1º SEMESTRE: 

• BUARQUE, Chico; PONTES, Paulo. Gota d' água. 54. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019. 173 p. 
ISBN 9788520003909. 

• VERÍSSIMO, Érico. O continente: I e II. 4. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 655 p. (O tempo e o 
vento I). ISBN 9788535923575.    

• KAFKA, Franz. A metamorfose: seguida de, O veredicto. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2017. 140 p. (Coleção 
L&PM pocket; 242). ISBN 9788525410467.   

 
2º SEMESTRE: 

• QUEIROZ, Rachel de. O quinze. 111. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2016. 208 p. ISBN 9788503012928. 

• ADICHIE, Chimamanda Ngozi. O perigo de uma história única. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 
2019. 61 p. ISBN 9788535932539. 

• HUXLEY, Aldous. Admirável mundo novo. 22. ed. São Paulo: Biblioteca Azul, 2016. 306 p. ISBN 
9788525056009.    

 

MINIDICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA (SUGESTÕES)  

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

• PEQUENO Dicionário Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Moderna, 2015. ISBN 9788516101473. 

 

 



 

MINIDICIONÁRIO DE LÍNGUA INGLESA (AQUISIÇÃO OPCIONAL) 

• DICIONÁRIO Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês: português-inglês inglês-português. 2nd 

ed. United Kingdom: Oxford University, 2009. 757 p. ISBN 9780194419505.  

 
MATERIAL DE ARTE  
(Materiais que serão utilizados no dia-a-dia) 

• Lápis HB (para realização de rascunhos e esboços); 

• Lápis 6B (para produção de desenho artístico); 

• Bloco de folhas tamanho A3 de 200g (ou folhas com no mínimo 180g);  

• Régua de 30cm; 

• Borracha; 

• Tesoura sem ponta; 

• 1 caneta preta nanquim descartável com ponta 0.3 ou 0.5 (para realização de arte final, contornos, etc.). 
(Materiais que serão solicitados ao longo do ano)  

• Tintas guache coloridas ou cores neutras (preto e branco) + cores primárias (azul, vermelho e amarelo); 

• Pincéis tamanho médio e fino (numeração de tamanho a decidir de acordo com a preferência do 
estudante e de acordo com os tamanhos das folhas A4 e A3). 

Demais materiais específicos de produção artística serão solicitados com pelo menos uma semana de 
antecedência em sala de aula (estudantes podem dividir a compra de materiais). 
 
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) 

 

COMPRA DE LIVROS  

Os livros podem ser adquiridos: 

• pelo site www.ftdcomvoce.com.br a partir do dia 21/12/2020. Para isso:  acesse o site, realize o cadastro, 

utilize o código FTD21RSSOM e selecione a forma de pagamento. Após informe a opção de entrega. 

• pelo site www.apaginalivrarias.com.br, a partir do dia 15/12/2020, podem ser adquiridos os livros 

literários e de Língua Inglesa da editora Oxford. Clique no menu Convênios, encontre Colégio Marista 

Champagnat, selecione a categoria, e insira o Token de Acesso MCHAMPAGNAT2021. 

 
 

 

 

http://www.apaginalivrarias.com.br/

