
 

 

 
 
 
 

 

2º ano – Ensino Médio I 2023 
 

Colégio Marista Santa Maria, Santa Maria/RS 

 
INFORMAÇÕES SOBRE O INÍCIO DO ANO LETIVO 
 

Início do ano letivo 2023: 13/2, às 7h30. 
A Feira do Livro Didático da Associação de Pais e Mestres (APM) ocorrerá entre os dias 30/1 a 
3/2/2023, na Biblioteca. 

 
MATERIAIS DE USO DIÁRIO 
 

✓ Planner Ensino Médio Marista (fornecido 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 jaleco de mangas compridas para as aulas de laboratório; 

✓ Cadernos universitários para os componentes curriculares (disciplinas); 

✓ O material utilizado no componente curricular de Arte será solicitado conforme o desenvolvimento 

das aulas; 

✓ 1 dicionário de Inglês-Português/Português-Inglês (Sugestão: StandFor Dictionary); 

✓ 1 dicionário de Espanhol-Português/Português-Espanhol (Sugestão: Diccionario Edelvives). 

MATERIAL DIDÁTICO  

✓ Sistema Marista de Educação 2º ano (SME) da Editora FTD. O SME contém os materiais didáticos 

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

Filosofia, Sociologia e História.  

O Sistema Marista de Educação está incluso na mensalidade e os estudantes receberão no início do ano 

letivo. 

 

✓ Livro Paradidático: HOLLANDA, Heloisa Buarque de. (Org.) “As 29 poetas hoje”. 1ª ed. – Editora 
Companhia das Letras, 2021. 

 

 

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.  



 

 

 

 
COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO  2023 
 
Os materiais didáticos 2023 poderão ser comprados na Feira do Livro Didático da APM, que será 
realizada entre os dias 30/1 e 3/2/2023 ou diretamente no site da Editora FTD, conforme o 
tutorial em vídeo a seguir (link ou QR Code), o código da escola é: 17304. Vendas liberadas no 

site da FTD a partir do dia 20/12/2022 através do link: https://compre.ftd.com.br/ 
 

Link: Compra de Livros Didáticos I FTD 2023 

 
  

 
 

 

 

 

 

https://compre.ftd.com.br/
https://youtu.be/-VpPIbexy_8
https://youtu.be/-VpPIbexy_8

