
  

 

 

 

3º 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; 

− 6/3/2023: Reunião de Pais, às 18h30, nas Salas de Aula do Ensino Médio; 

− 17 a 28/7/2023: Recesso escolar para estudantes; 

− Site: www.maristaconceicao.org.br    

 

LIVROS DIDÁTICOS  
 

SME – SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO – 3º ANO EM  

 

O SME, deverá ser adquirido através do site: https://compre.ftd.com.br 
 

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

receberá todo o material adquirido no endereço cadastrado no site da FTD. Quanto ao livro de 

Língua Inglesa, Língua Espanhola e os livros literários também poderão ser adquiridos no 

mesmo site.  

IMPORTANTE: Os livros didáticos das Línguas Estrangeiras são os adotados em 2022. 

A abertura do e-commerce, acontecerá a partir do dia 5/1/2023. 

* Voucher ou código de acesso:        15076 

 

LIVROS DIDÁTICOS – LÍNGUAS ESTRANGEIRAS   

• LÍNGUA INGLESA: 360° Open Roads – Volume único, Flávia da Cruz Miguel. Ed. FTD 

(utilizado em 2022). 

• LÍNGUA ESPANHOLA: 360° Palabras Compartidas – volume Único, Henrique Romanos, 

Jacira Paes de Carvalho e Zaqueu Machado Borges Júnior. Ed. FTD (utilizado em 2022). 

 



  

 

 

 

OBSERVAÇÃO 

Capítulos do Sistema Marista de Educação - SME serão retomados nas revisões para o ENEM e 

vestibulares. Por isso, é solicitado que o(a) estudante guarde os materiais durante os 

três anos do Ensino Médio. 

 

IMPORTANTE 

− Visando o consumo consciente, sugerimos reaproveitar alguns materiais do ano anterior 

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

− Conforme a demanda das atividades programadas para as aulas, poderá haver solicitação 

de algum material extra.   

 

LEITURAS OBRIGATÓRIAS | LITERATURA   

 

1º SEMESTRE 

✓ Solicitação de obras, contos e crônicas de acordo com as leituras obrigatórias dos 

vestibulares.   

2º SEMESTRE 

✓ Solicitação de obras, contos e crônicas de acordo com as leituras obrigatórias dos 

vestibulares.   

 

LEITURA OBRIGATÓRIA | LÍNGUA ESPANHOLA 

− El Libro de los Abrazos – Eduardo H Galeano, Ed. Siglo XXI Ediciones 
 

MATERIAL PARA CONSULTA  

- 1 Tabela Periódica para Química 

 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL DO ESTUDANTE 

- Cola bastão;  

- Caneta esferográfica (azul ou preta);  



  

 

 

 

- Lápis;  

- Borracha;  

- Régua (30cm);  

- Caneta marca-texto; 

- Tesoura; 

- 1 Caderno por componente curricular (14 componentes curriculares. Ensino Religioso sugere-

se a utilização do caderno de 2022). 


