
 

ENSINO MÉDIO - 1º ANO  
 
 
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 (este livro será utilizado nos três 
anos do EM).  
 
 

DICIONÁRIOS (SUGESTÕES)  
 

• 01 Dicionário Inglês/Português – Português/Inglês. 
• 01 Dicionário Espanhol/Português – Português/Espanhol. 
• 01 Dicionário de Língua Portuguesa (novo acordo ortográfico). 
 
 
MATERIAIS PARA CONSULTA  
 

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

 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 30cm transparente 
02 (ou mais, se desejar) cadernos ou 1 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: 01 caderno. 
 
 
Para ARTE 
 
Atenção estudante egresso do 9º ano EF do Marista Rosário: os materiais 
adquiridos em 2019 serão reaproveitados em 2020.  Portanto, antes de comprar, 
verifique o que está em condições. Compre somente o necessário: 
 
01 pasta tamanho A4 com 20 sacos plásticos (pode ser reaproveitada de anos 
anteriores)  



 

01 pasta “L” para entrega de trabalhos 
01 caixa de lápis de cor 12 cores aquarelável 
01 conjunto de canetas hidrocor de ponta grossa ou pincel atômico 
01 tubo de cola bastão 
01 tubo de cola branca líquida 
01 tesoura normal com bom corte (indicada na livraria) 
01 caneta permanente azul ou preta 
01 régua de 30cm 
01 lapiseira com grafite 2B 
01 apontador 
01 borracha branca 
 
O material acima será solicitado antecipadamente à aula prática e sua devida 
organização entra no processo de avaliação dos trabalhos. Os materiais individuais 
não ficam em sala de aula. 

 Importante: ter uma camiseta para aulas de pintura (ou avental) e um pano 
para limpeza dos materiais. 
 

 
OBSERVAÇÕES 
 

 Relembramos que o uso do uniforme completo 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 os estudantes guardem os materiais 
durante os três anos do Ensino Médio. 

 Editora FTD: desconto exclusivo no site (código abaixo) 
 

 
  

O site www.ftdcomvoce.com.br estará aberto para acesso e compras das 
famílias a partir do dia 06/01/2020.  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 
 


