
 

 

 

2º 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 (item solicitado nas listas de 2017 dos 1º e 2º anos EM – volume único). 

 
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). 
 
MATERIAL PARA CONSULTA 

• 01 Tabela Periódica para Química. 
 

MATERIAL ESCOLAR  

• 01 apontador. 

• 01 borracha branca. 

• 01 calculadora simples. 

• 01 lápis. 

• 01 marca-texto. 

• 01 pasta sanfona para organização dos materiais impressos e seus resumos e/ou resolução de 
exercícios (nos diferentes componentes curriculares). 

• 01 régua de 30 cm transparente. 

• 01 caderno de capa dura sem espiral de 96 folhas (Língua Inglesa). 

• Cadernos, folhas de arquivo ou folhas A4. 

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

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

• Para Ensino Religioso, Filosofia, Geografia, História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática e 
Sociologia: 01 caderno. 

 
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. 
 
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/:b:/g/personal/patricia_santos_maristas_org_br/EUlvKpr8X2RFloIyjG1QKpkBmEhzAdlI6QQ7qkhXlePecw?e=AESVRq

