
  

 

 

 

1º ANO ENSINO MÉDIO | 2023 

LEMBRETES IMPORTANTES 

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

− 13/2/2023: Início do ano letivo exclusivo para os estudantes novos, às 7h30; 

− 14/2/2023: Início do ano letivo para os estudantes veteranos, às 7h30; 

− 27/2/2023: Reunião de Pais, às 18h30, nas salas de aula do Ensino Médio; 

− 17 a 28/7/2023: Recesso dos estudantes; 

− Site: www.maristaconceicao.org.br    

 

LIVROS DIDÁTICOS  

SME – SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO – 1º ANO EM  

Edição atualizada BNCC (Novo Ensino Médio) 

Observação importante: os livros do Sistema Marista de Educação, têm seu valor incorporado 

às mensalidades escolares e serão entregues diretamente ao estudante no primeiro dia de 

aula. Não é necessária a compra separada deste material. 

 

LEITURAS OBRIGATÓRIAS | LITERATURA   

Os livros literários obrigatórios produzidos pela editora FTD, poderão ser adquiridos pelo site 

https://compre.ftd.com.br sendo necessário fazer o cadastro e a utilização do *voucher 

(código) de acesso, citado abaixo, para obter condições e desconto especial. Esse material 

adquirido será entregue no endereço cadastrado no site da FTD. A abertura do e-commerce, 

acontecerá a partir do dia 5/1/2023. 

* Voucher ou código de acesso:        15076 

 

 



  

 

 

 

1º SEMESTRE 

− O Destino de Perseu, Luiz Galdino – FTD 

− O Auto da Compadecida, Ariano Suassuna, Ed. Nova Fronteira 

2º SEMESTRE 

− Contos: Machado de Assis – FTD 

− **Obras – Cinema Literário 

 

MATERIAL PARA CONSULTA  

01 Tabela Periódica para Química  

 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL DO ESTUDANTE 

− 01 apontador  

− 01 borracha branca  

− Cola bastão 

− 01 lápis  

− Caneta esferográfica (preta e azul) 

− 01 marca-texto  

− 01 régua de 30cm transparente  

− 01 calculadora científica padrão  

− 1 bloco papel milimetrado A4 para os componentes curriculares de Matemática e Física 

− 01 jaleco manga longa (para uso nos laboratórios)  

− 01 óculos transparente de proteção (uso nos laboratórios)  

Formação Geral Básica – FGB: 9 componentes curriculares / Cadernos para 

acompanhamentos e registros.   

 



  

 

 

 

Núcleos de Aprofundamento: material para registro e 4 pastas com sacos plásticos para 

armazenar os materiais referentes a cada núcleo de aprofundamento (relatórios de 

laboratórios, tabelas de observação, ...).   

Percursos Formativos Optativos: Materiais para anotação e acompanhamento dos 2 

percursos formativos optativos, escolhidos pelo estudante. 

Observação: O caderno do componente curricular de Ensino Religioso poderá ser o mesmo 

utilizado em 2022. 

 

IMPORTANTE  

Visando ao consumo consciente, sugerimos reaproveitar alguns materiais do ano anterior 

(pastas, estojo, tesoura, lápis de cor, régua etc.).  

Materiais a serem utilizados nas atividades práticas dos Itinerários (comuns e optativos) serão 

solicitados conforme a demanda das atividades programadas para as aulas. 


