
 

 

ENSINO MÉDIO – 1º, 2º E 3º ANO 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

Sistema Marista de Educação – 1º, 2º e 3º anos EM para os componentes de 

Matemática, Língua Portuguesa, Literatura, Arte, Geografia, História, Física, Química, 

Biologia, Filosofia, Sociologia (Volume Único). 

 

Livros literários: No ano de 2019 o colégio continuará adotando a plataforma Árvore de 

Livros. Ela terá um custo anual de R$70,00 que será incluído nas mensalidades de abril 

e maio. A plataforma permitirá acesso a um acervo digital que contém em torno de 

12000 livros (literários e de pesquisa em várias disciplinas). Além disso conta com mais 

de 5000 periódicos (jornais e revistas) do Brasil e do mundo. O objetivo será 

potencializar ainda mais as competências leitora e escritora dos estudantes além de 

ofertar aos mesmos diversos materiais de pesquisa e de aprofundamento nas quatro 

áreas do conhecimento. Mais informações em 

https://www.arvoredelivros.com.br/login . 

DICIONÁRIO INGLÊS/PORTUGUÊS/ESPANHOL (SUGESTÕES)  

• Dicionário Oxford Escolar - Para Estudantes Brasileiros de Inglês - Nova 
Ortografia. 

• Minidicionário Português- Espanhol; Espanhol- Português, FTD. 
• Dicionário da Língua Portuguesa. Silveira Bueno - PVC. Editora FTD 

 

MATERIAL ESCOLAR  

Material de uso comum para todas as disciplinas: 

Lápis, borracha, caneta azul ou preta, cola, tesoura pequena sem ponta, apontador, uma 

caixa de lápis de cor, régua de 30 cm, uma calculadora científica, caneta destaca texto. 

Cadernos conforme a organização do estudante. 

 

OBSERVAÇÕES: 

- Neste ano a aquisição do Sistema Marista de Educação poderá ser realizada pelas 
famílias em duas possibilidades:  
a) na Loja Virtual da Editora FTD – FTDCOMVOCÊ, a partir do dia 15/12 até o dia 
13/02/19 e receber o material na escola, direto ao estudante a partir do dia 18/02/19. 

https://www.arvoredelivros.com.br/login


 

Para realizar a compra pela loja virtual é necessário acessar o site FTD com você, 
colocando o usuário 015000271968RS2019 e a senha 2719681542732230 que destinará 
para a aquisição dos materiais solicitados pela escola Marista Medianeira (maiores 
informações no folder em anexo a lista) 
b) no plantão de vendas que será realizado na escola, no dia 22/02/19, das 8h às 12h e 
das 13h às 19h. 
 
- Todo material deverá estar identificado com o nome e a turma do aluno. 
- O uso da agenda escolar e do uniforme é diário e obrigatório.  
-  O uniforme deverá ser encomendado com antecedência. Disponível na Manri 
Confecções (Rua Pedro A. Cabral, 832 – Fone: 3321-0000) e Clanel Confecções (Rua 
Pedro A. Cabral, 20 – Fone: 3321- 5274).  

a) Os fornecedores também disponibilizam bermudas e leggings para a Educação 
Física, que também é obrigatório. 

b) Uso de calça jeans é permitido somente a partir do 6º ano.  
 

 

 


