
 

 

 

 

 

 

                                                  1º ano | Ensino Médio 
 
LIVROS DIDÁTICOS 

• SME 1º série do EM – Edição atualizada BNCC 
 
DICIONÁRIOS – Sugestões: 

• 01 Dicionário Inglês/Português – Português/Inglês 

• 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 30 cm transparente 

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

• Pastas com sacos plásticos para armazenar materais dos Itinerários Comuns  
–  Sugestão 10 pastas (considerando os Itinerarios mais Literatura) 

• Materiais para anotação e acompanhamento dos Itinerários Optativos 

• Cadernos para acompanhamentos e registros dos Componentes Curriculares. Serão 
nove componentes dentro da Formação Geral Básica. 

 
SME – SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO – 1º ANO EM 
 
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 20/12/2021. A entrega do material será na residência informada pela família no 
momento do cadastro no site. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
OBSERVAÇÕES 

 

• Visando ao consumo consciente, sugerimos reaproveitar alguns materiais do ano 
anterior (pastas, tesoura, lápis de cor, régua etc.). 

• O Marista Rosário investe em literatura através do Programa Formação de Leitores e, 
por isso, indica leituras obrigatórias por semestre. Essas leituras serão disponibilizadas 
por circulares e nos planos de estudos dos professores no início de cada semestre.  

• Os materiais a serem utilizados nos Diálogos Interculturais de Artes, bem como nos 
demais itinerários (comuns e optativos) serão solicitados conforme a demanda das 
atividades programadas para as aulas. 

• É obrigatório o uso do uniforme completo, também nas aulas de Educação Física e em 
Saídas de Estudos. 

 
 

 

“Educar é uma obra de amor.” 

(São Marcelino Champagnat) 

 


