
 

 

 

 

 

ENSINO MÉDIO - 1º ANO 

Livros Didáticos 

• Sistema Marista de Educação do Ensino Médio – 1º ano do EM para a Formação Geral 

Básica e Itinerários Formativos/Núcleos de aprofundamento. 

       Reiteramos a importância de adquirir o SME novo pois, desta forma, seu filho terá 

direito à plataforma digital iônica, livro digital, simulados, materiais específicos para o ENEM, 

entre outros. 

 

Orientações para a aquisição dos livros da Editora FTD na Loja Virtual 

1. Acessar o site compre.ftd.com.br 

2. Realizar o cadastro e utilizar o código de acesso 15081 (código exclusivo para cada escola) que 

destinará para a aquisição dos materiais solicitados pelo Colégio Marista Medianeira. 

 O material será entregue no endereço informado pelo responsável, de acordo com o 

cadastro realizado no site. 

O site estará disponível para aquisição a partir do dia 09/01/2023. 

A venda do material didático ocorrerá somente no formato online, conforme orientação 

acima, não havendo plantão de vendas na escola. 

 

Uniforme Escolar 

O uso do uniforme completo é obrigatório e diário, sendo o mesmo composto por calça 

jeans ou calça azul marinho, camiseta e jaqueta. Na educação física o estudante deverá utilizar 

bermuda ou legging azul marinho. 

Não é permitido o uso de calça, legging ou bermuda de cores diferentes da cor azul 

marinho e uso de short. 

O uniforme deverá ser encomendado com antecedência. No site abaixo, podem ser 

verificadas as empresas que produzem os uniformes da escola: 

https://colegios.redemarista.org.br/medianeira/sala-de-aula/uniforme-escolar 

Lembramos que, para as aulas no turno da tarde, atividades externas e contra turno, o 

uniforme permanece sendo obrigatório. 

 

 

 

https://colegios.redemarista.org.br/medianeira/sala-de-aula/uniforme-escolar


 

 

 

 

 

Material escolar de uso individual 

Estojo com: 

• 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; 

• Canetas marca texto; 

Cadernos: 

• Conforme a organização de cada estudante. 

 

Observações 

Todo material deverá ser identificado com o nome e turma do aluno. O uso da agenda 

escolar é obrigatório diariamente (ela será entregue na primeira semana de aula). 

 

 

 


