
 
 

 

1º ano – Ensino Médio 
 

  Material Diário 
• 1 jaleco de mangas compridas para as aulas de laboratório. 

• Cadernos, à escolha do estudante, para os componentes curriculares (8 + 

Língua Espanhola), para os Núcleos de Aprofundamento (9) e para os Percursos 

Investigativos Optativos (2). 

• Estojo contendo material pessoal, de escolha do estudante (canetas 

esferográficas, lápis/lapiseira, borracha, régua e cola). 

• 1 calculadora com as 4 operações básicas. 

 

Livros Didáticos 
Língua Portuguesa 

• Gramática: Aprender e praticar. Mauro Ferreira. Editora FTD, 2014 (edição 

reformulada). ISBN: 9788532292933; 

• Minidicionário da Língua Portuguesa. Silveira Bueno. 3ª edição. FTD, 2016 

(sugestão). ISBN: 97885960002523. 

 

Língua Inglesa 

• Accelerate 1. Laurie Blass, Louis Rogers, Mindy Longoni e Elisaveta Wrangell. 

Oxford do Brasil, 2018. ISBN: 9780995000414. 

 

Língua Espanhola 
• Dimensiones. Volume Único. Mônica Mayrink e John O´Kuinghttons. Edelvives, 

2016. ISBN: 7898592134820. 

 

Observações 
• O material para o desenvolvimento de trabalho prático será solicitado durante o 

ano letivo. Já os livros paradidáticos serão solicitados de acordo com as Matrizes 

de Objetos de avaliação da 1ª etapa do PAS/UnB. 

• O Sistema Marista de Educação (SME) será fornecido pelo Colégio e entregue 

aos estudantes no início do ano letivo. 

• O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugerimos grafar o nome do estudante 

na parte interna de cada peça. 



 
 

 

INFORMAÇÕES 
 Os livros da Editora Oxford podem ser adquiridos em quaisquer papelarias, livrarias e lojas 

virtuais. A livraria SBS concederá um desconto para pais maristas nas compras pelo link 

www.sbs.com.br/mjp, conforme abaixo: 

o 5% de desconto no preço de capa dos materiais didáticos de origem nacional. 

o 10% de desconto no preço de capa dos materiais didáticos de origem importada 

(programa bilíngue). 

o Parcelamento em até 6x sem juros, com parcela mínima de R$ 50,00. 
Endereços Livrarias SBS 

• ASA NORTE - 406 NORTE - 61 3274-0092 

• ASA SUL - 705/905 SUL - 61 3242-9331 

• ÁGUAS CLARAS - Rua Macaúba Lote 21, ao lado do Play Hotel -  61 3563-3236 

WhatsApp - 11 2238-4478 

 

 Os livros da Editora FTD podem ser adquiridos em quaisquer livrarias físicas ou virtuais. Para 
compras direto no site www.ftdcomvoce.com.br, será concedido um desconto para pais 
maristas. Para isso, basta utilizar o código FTD22DFMJP. A venda on-line estará disponível 
a partir de 22/11/21. 

 

http://www.sbs.com.br/mjp

