
 

 

 

1º ano | Ensino Médio 
 

LIVROS DIDÁTICOS 

• Sistema Marista de Educação (SME) – Material impresso e digital. 

• Livro de Espanhol: Dimensiones – Español – Vol. Único – Mônica Mairynk e Jonh O`kuinghttons – 1ª Edição – 
Editora Edelvives/FTD (esse livro será utilizado nos três anos do EM). 

 
DICIONÁRIOS INGLÊS/PORTUGUÊS – ESPANHOL/PORTUGUÊS (SUGESTÕES) 

• 01 Dicionário Inglês/Português – Português/Inglês. 

• 01 Dicionário Espanhol/Português – Português/Espanhol. 

 
DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA (SUGESTÃO) 

• 01 Dicionário de Língua Portuguesa (novo acordo ortográfico). 

 

MATERIAIS PARA CONSULTA 

• 01 livro Aprender e Praticar Gramática – Mauro Ferreira – Ed. FTD. 

• 01 livro Novíssima Gramática de Língua Portuguesa. 

• 01 Tabela Periódica para Química. 

 

MATERIAL ESCOLAR 

• 01 apontador. 

• 01 borracha branca. 

• 01 jaleco manga longa (para laboratórios de Biologia, Física e Química). 

• 01 calculadora simples. 

• 01 lápis. 

• 01 marca-texto. 

• 02 blocos de Post-it. 

• 01 régua de 30 cm transparente. 

• 02 (ou mais, se desejar) cadernos ou 01 bloco de folhas de arquivo. 

• 05 pastas com 30 sacos plásticos (Geografia, Língua Inglesa, Produção Textual, Laboratório de Química e 
Sociologia). 

• 01 pasta plástica com elástico para Literatura. 

• Para Matemática: 01 bloco de folha milimetrada, 01 régua, 01 cola e 01 tesoura. 

• Para Biologia, Literatura, Física, História, Filosofia, Química, Sociologia, Ensino Religioso, Geografia, Língua 
Inglesa: 01 caderno. 

 
Para ARTE 
Atenção estudante que foi do 9º ano EF do Marista Rosário: os materiais adquiridos em 2020 serão 
reaproveitados em 2021. Portanto, antes de comprar, verifique o que está em condições. Compre somente o 
necessário. 
 

• 1 pincel tamanho zero 

• 2 pincéis chatos cabo vermelho tamanho 6 e 10 

• Bloco de folha A3 Canson 

• 1 tela 30 x 40  

• régua 

• borracha 

• compasso 

• cola branca  

• cola bastão  

• lápis de cor aquarelável 36 cores  

• Jogo de canetinhas 

• 1 kg de massa de Biscuit branca 

• 2 potinhos de glitter 
 
 
 
 



 
 
 

• 5 pacotes de miçangas bolinhas perfuradas de cores variadas 

• 3 cartelas de Strass autoadesivo 

• 1 bloco de papel colorido A3 ou 1 pacote A4  

• Papel vegetal 10 folhas  

• Papel Carbono 10 folhas 

• 1 rolo de fio de nylon 

• 1 CD - pode ser usado 

• Tesoura 

• Cordão 

• Potes de tinta acrílica  37 ml cores: magenta, verde, amarelo Nápoles, marrom, azul, vermelho, laranja, 
preto, branco, roxo. 

• 2 folhas de transparência para impressora jato de tinta (não serve a outra). 

• 2 Caneta permanente preta  

• 2 Caneta ponta fina preta 

• Lápis 6B 

• 1 kit de aquarela  

• 1 kit de pastel oleoso 24 cores 

• Pistola de cola quente 

• 1 saco de refil de cola quente 

• 1 rolo de fita crepe  

• 1 avental ou jaleco (para o Espaço de Arte) 

• 1 par de mangas plásticas pvc para aulas de pintura. 

• Jornais/ Revistas 

• Pasta com 20 plásticos individuais para folhas A3 (Formato portfólio). 

• Algum material alternativo pode ser solicitado conforme a demanda das atividades letivas 
 
Sugestão de materiais de uso pessoal/individual para o componente de Educação Física: 

• Um colchonete ou tapete de atividade física para uso no chão. 

• Uma faixa elástica para exercício (Thera Band) 120x14 cm. 
 

Os materiais acima serão solicitados antecipadamente às aulas práticas. A organização destes entra no processo de 
avaliação dos trabalhos. Os materiais individuais não ficam em sala de aula. 
Importante: ter uma camiseta velha para aulas de pintura (ou avental) e um pano velho para limpeza dos materiais. 

 

OBSERVAÇÕES 

• O uso do uniforme completo e de tênis é obrigatório, incluindo as aulas de Educação Física e Saídas de Campo. 

• Alguns capítulos do Sistema Marista de Educação (SME) serão utilizados por mais de um ano. Por isso, 
solicitamos que o(a) estudante guarde os materiais durante os três anos do Ensino Médio. 

 
SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO (SME): 

 
Módulo de apresentação: acesse aqui 
Editora FTD: código de acesso 

 

 
 

O site www.ftdcomvoce.com.br estará aberto para acesso e compras das famílias a partir do dia 14/12/2020. A 
entrega do material será na residência informada pela família no momento do cadastro no site. 

 
“Educar é uma obra de amor.” (São Marcelino Champagnat) 

https://maristasorgbr-my.sharepoint.com/personal/patricia_santos_maristas_org_br/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpatricia%5Fsantos%5Fmaristas%5Forg%5Fbr%2FDocuments%2FApresenta%C3%A7%C3%A3o%202020%20%2D%20M%C3%B3dulo%20de%20Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20%2D%20Ensino%20M%C3%A9dio%20%5F%20Sistema%20Marista%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20%28003%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fpatricia%5Fsantos%5Fmaristas%5Forg%5Fbr%2FDocuments&originalPath=aHR0cHM6Ly9tYXJpc3Rhc29yZ2JyLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL3BhdHJpY2lhX3NhbnRvc19tYXJpc3Rhc19vcmdfYnIvRVVsdktwcjhYMlJGbG9JeWpHMVFLcGtCbUVoekFkbEk2UVE3cWtoWGxlUGVjdz9ydGltZT1CLTNhYVlQTzJFZw
http://www.ftdcomvoce.com.br/

