
 

Data: a partir do dia 28/1;  

Horário: das 8h30 às 12h I 13h30 às 17h; 

Local: Sede da APM (ao lado do campo de futebol do Colégio); 

Comercialização de livros da FTD, Moderna e Oxford; 

Venda exclusiva do Sistema Marista de Educação (SME) I Ensino Religioso I FTD I 1º ao 8º ano 

do Ensino Fundamental;           

Venda exclusiva do Sistema Marista de Educação (SME) I FTD I 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio.    

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019 
              Ensino Médio | 1º ano 

 
INFORMAÇÕES SOBRE O INÍCIO DO ANO LETIVO 
 

 Início do ano letivo 2019: 19/2/2019, às 7h30; 

 Primeira reunião com as famílias: 11/3/2019, às 18h30 (Salão de Atos do Colégio); 

 Feira do livro didático da APM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           MATERIAIS DE USO DIÁRIO 

 Agenda Marista (fornecida pelo Colégio); 

 1 estojo contendo lápis, caneta, borracha, tesoura pequena sem ponta, cola, caneta marca texto, 

caixa de lápis de cor e canetinhas; 

 1 régua de 30 cm (transparente); 

 1 pen drive (sugestão); 

 1 jaleco de mangas compridas para as aulas de laboratório; 

 Cadernos universitários para os componentes curriculares (disciplinas); 

 O material utilizado no componente curricular de Artes será solicitado conforme o 

desenvolvimento das aulas; 

 1 dicionário de Inglês-Português/Português-Inglês (livre escolha); 



 

 1 dicionário de Espanhol-Português/Português-Espanhol (livre escolha). 

 

MATERIAL DIDÁTICO 
 

  

 Sistema Marista de Educação 1º ano (SME) da Editora FTD. O SME contém os materiais didáticos 

de Matemática, Física, Química, Biologia, Língua Portuguesa, Literatura, Artes, Geografia, Filosofia, 

Sociologia e História; 

 Língua Estrangeira: Coleção 360º - Volume Único (o estudante utilizará nos três anos do Ensino 

Médio); 

 Livro paradidático de Língua Inglesa:  FESTIVALS (Autora: Catherine Zgouras, Editora Standfor, 
2016).  

 
 
 
 

       Língua Espanhola 

  

 

 

 

         Língua Inglesa 

 

  

Espanhol 360° Palabras compartidas. 2015. 
Autores: Romanos, Jacira y Zaqueu 
Editora: FTD 

 

 

 

Inglês 360° Open Roads. 2015.  
Autora: Flávia da Cruz Miguel  

Editora: FTD 

 

 

          UNIFORME ESCOLAR 

 O uso da parte superior do uniforme (camiseta, moletom, casaco) é obrigatório em todas as 

atividades pedagógicas, sendo a parte inferior calça jeans azul ou preta. 

          

          ORIENTAÇÕES IMPORTANTES  

 Lembramos que, no momento da aquisição, o material didático do 1º ano virá acompanhado de 

uma chave de acesso (código) à plataforma digital para a prática online. Essa chave vem impressa, é 

única e intransferível. É somente por meio desse código que o estudante poderá cadastrar-se na 



 

Plataforma Online - ferramenta de estudo que compõe a carga horária presencial das aulas curriculares. 

Seu extravio, portanto, implica a impossibilidade de acesso à plataforma, comprometendo seu 

rendimento. O cuidado e uso apropriado desse código são de responsabilidade da família, que deve 

aguardar e estar atenta às instruções fornecidas pela escola; 

 Durante o ano letivo, serão solicitados livros paradidáticos com vistas a desafiar o estudante a 

aprofundar sua aprendizagem desenvolvendo sua competência leitora; 

 O material para a elaboração de algum trabalho prático será solicitado durante o ano; 

 O material e o uniforme deverão ser identificados com o nome do estudante. 
 

 
 
 
 

 

 


