
 

 

LISTA de MATERIAL 2021 

3º ano Ensino Médio 

 
Lembretes importantes:  

O material deve estar identificado com nome, ano e turma do estudante. 

Início do ano letivo exclusivo para os estudantes novos na instituição marista: 22/2/2021, às 

7h30. 

Início do ano letivo para os estudantes veteranos: 23/2/2021, às 7h30. 

Recesso Escolar: 26 a 30/7. 

Reunião de Pais: 22/3, às 18h30, nas salas de aula do Ensino Médio.  

Site: www.maristaconceicao.org.br 

 

Em 2021, o 3º ano do Ensino Médio adotará o Sistema Marista de Educação (SME). O SME, 

contempla todos os componentes curriculares exceto Língua Inglesa, Língua Espanhola, 

Educação Física e Ensino Religioso. O SME – Sistema Marista de Educação, deverá ser adquirido 

através do site: www.FTDCOMVOCE.com.br 

 
 
É necessário fazer o cadastro e a utilização do *voucher (código) de acesso. O site estará aberto 

para acesso e compras das famílias a partir do dia 14/12/2020. O estudante receberá todo o 

material adquirido no endereço cadastrado no site da FTD. 

Quanto ao livro de L. Inglesa, L. Espanhola e os livros literários poderão também ser adquiridos 

no mesmo site.  

✓ IMPORTANTE: Os livros didáticos das Línguas Estrangeiras são os adotados em 2020. 

 
* Voucher ou código de acesso: FTD21RSMRE 

 

Importante: É fundamental destacar que o SME, é composto pelo livro físico e a 

plataforma iônica, essa apresenta o livro digital, os materiais tecnológicos utilizados 

pelos professores em sala de aula, exercícios de fixação, retomadas e revisão dos 

conteúdos trabalhados, articulação – encarte mensal com propostas de atividades com 

temas atuais, acesso aos simulados e seus resultados, propostas de produções textuais, 

entre outros. Salienta-se, portanto, que os materiais de anos anteriores não sejam 

comercializados, pois a venda, não possibilitará o acesso a plataforma, o que provocará 

perdas pedagógicas e avaliativas, já que os simulados realizados pela FTD, constam em 

http://www.ftdcomvoce.com.br/


 

nosso calendário letivo e o resultado obtido compõem o rendimento escolar do 

estudante. 

 
LIVROS DIDÁTICOS 
 

− LÍNGUA INGLESA: 360° Open Roads – Volume Único, Flávia da Cruz Miguel. Ed. FTD (Utilizado 

em 2020). 

− LÍNGUA ESPANHOLA: 360° Palabras Compartidas – Volume Único, Henrique Romanos, Jacira 

Paes de Carvalho e Zaqueu Machado Borges Júnior. Ed. FTD (Utilizado em 2020). 

 

LEITURAS OBRIGATÓRIAS – Literatura   
 

1º trimestre 

− Os bruzundangas – Lima Barreto, Ed. FTD.   

 

2º trimestre 

− Contos Novos – Mário de Andrade, Ed. FTD.   

− A Metamorfose e outros contos – Franz Kafka, Ed. FTD.   

  
3º trimestre 

− Poderão ser solicitadas obras, contos e crônicas de acordo com as leituras obrigatórias dos 

vestibulares.   

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – L. Espanhola 
 

− El caballero don quijote – Miguel de Cervantes, Ed. Edelvives – FTD    

 
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL DO ESTUDANTE 

 

− Cola bastão;  

− Caneta esferográfica (azul ou preta);  

− Lápis;  

− Borracha;  

− Régua (30cm);  

− Caneta marca texto; 

− Tesoura; 

− 1 caderno por disciplina. 


