
 

 

ENSINO MÉDIO - 3º ANO 

MATERIAL DIÁRIO 

• Estojo 

• Lápis 

• Borracha 

• Apontador 

• Caneta preta ou azul 

• Régua de 30cm transparente 

• 1 cola bastão 

• 1 caneta marca texto 

• 1 bloco de folhas padronizadas, 

adquirido na Reprografia do Colégio 

• 1 bloco de redação, adquirido na 

Reprografia 

• 1 pasta dividida em componentes 

curriculares 

• 1 jaleco de algodão branco 

identificado, com manga longa e com 

elástico nas mangas para as aulas 

práticas 

Os professores de cada componente curricular irão orientar sobre o uso do caderno. 

 

MATERIAL DE ARTE 

• 1 bloco de folhas de desenho A4, 1 caixa de lápis de cor com 12 cores, 1 bloco de 

folhas de desenho A3, 1 lápis 6B, 1 pincel de ponta reta nº 10 ou 12, 1 tesoura, 1 

cola líquida, 1 bloco de folhas coloridas, 12 canetinhas hidrocores, 1 saco plástico para 

folhas identificado. Para trabalhos específicos podem ser solicitados mais alguns 

materiais. 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

Sistema Marista de Educação – Editora FTD 

Língua Espanhola – Coleção 360° Editora FTD – utilizado do 1º ao 3º ano EM 

Língua Inglesa (novo): Perspective - volume único: student book and workbook 

Autor: Nick Bullard. Editora: StandFor. Utilizado do 1° ao 3° ano a partir de 2021. 

Leituras obrigatórias de Literatura | 1º trimestre: Morangos mofados*. Autor: Caio 

Fernando Abreu. Editora: Companhia das Letras e Clara dos Anjos*. Autor: Lima Barreto. 

Editora: FTD  

Leituras obrigatórias de Português | 1º trimestre: Papéis avulsos. Autor: Machado 

de Assis. Editora: Companhia Editora Nacional e Ponciá Vicêncio. Autor: Conceição 

Evaristo. Editora: Pallas. 

*Título disponível em domínio público. 

**As leituras obrigatórias do 2º e 3º trimestre serão solicitadas ao longo do ano. 

*** A Biblioteca do Colégio dispõe de exemplares das obras de leitura solicitadas 

 

LIVRO DE APOIO (OPCIONAL) 

Aprender e Praticar Gramática – Mauro Ferreira 

Dicionário de Língua Portuguesa – sugestão: Silveira Bueno - Editora FTD (atualizado 

com a nova ortografia) 

Dicionário de Língua Espanhola - sugestão: Silveira Bueno - Editora FTD 

 

A venda dos livros didáticos será exclusivamente online, conforme orientações 

na pág 2. 

 

OBSERVAÇÕES 

• Os materiais devem estar identificados com o nome do estudante e a turma ou ano. 

• Alguns materiais especiais serão solicitados durante o ano letivo, quando necessário. 

• Sugerimos o aproveitamento de alguns materiais do ano anterior. 

 

UNIFORME 

O uso do uniforme completo é obrigatório, podendo ser adquiridos nos seguintes 

locais: 

• Formato Confecções: Rua Joaquim Pedro Soares, 907 Fone: 3035.4259 

• Uniformes Look - Livraria Paper: Rua: Carlos Gomes, 305 Fone: 99951.1134 



 

COMO ADQUIRIR OS LIVROS DA FTD: 

 

 
 


