
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAIS 2020 
 

ENSINO MÉDIO - 1º ANO  
LIVROS DIDÁTICOS 

 

 Inglês – Selfie Teacher Book. Stanfor. 1ª ed. Rafael Galvão Monteiro. FTD. 2017. 
(Este livro será utilizado nos três anos do EM). 

 Livro de Espanhol: Dimensiones - Español - Vol. Único - Mônica Mairynk e Jonh 
O`kuinghttons - 1ª Edição - Editora Edelvives/FTD (Para os estudantes que optarem pela Língua Espanhola - 
este livro será utilizado nos três anos do EM). 

 Sistema Marista de Educação FTD 1° ANO – Material impresso e digital de uso 
obrigatório em todos os componentes curriculares. 
 

LIVROS DE LITERATURA 
 

 A Revolução dos Bichos. George Orwell. Editora Companhia das Letras 

 O Continente - Vol. 1 e 2. Érico Veríssimo. Editora Companhia Das Letras. 

 Santas e doidas. Martha Medeiros. Editora L&PM. 41ª ed. 2015. 

 Um certo Capitão Rodrigo. Érico Veríssimo. Editora Companhia das Letras. 2005. 
 
OBSERVAÇÃO: os estudantes deverão adquirir as obras acima relacionadas, considerando que serão 
trabalhadas durante o ano letivo, no componente curricular de Língua Portuguesa. A biblioteca dispõe somente de 
2 exemplares, conforme normas do Conselho Estadual de Educação. 
 
SUGESTÕES 
• Dicionário Inglês/Português-Português/Inglês: Oxford Escolar. 
• Minidicionário da Língua Portuguesa. Silveira Bueno. Editora FTD. 
 
MATERIAL ESCOLAR PARA USO DIÁRIO: 
  

 Materiais permanentes: lápis, apontador, caneta, 
borracha, régua, tesoura (ponta arredondada), cola, 
hidrocor e um caderno pautado para cada disciplina 
(Biologia, Ensino Religioso, Filosofia, Física, 
Geografia, História, Língua Inglesa, Língua 
Portuguesa, Produção Textual, Literatura, 
Matemática, Química e Sociologia). 

 Para a disciplina de matemática: 10 folhas de papel 
almaço quadriculado e 1 régua de 30 cm. 
 

Arte: 1 compasso, 1 lápis 6B, 1 régua, 1 tesoura (ponta 
arredondada), 1 tubo de cola, 2 potes de tinta guache 
(escolher cores: amarela, azul, branca, preta, 
vermelha), 5 folhas de sulfitão 60, 1 rolo de fita crepe 
média, pincel atômico preto. 1 pacote de folha sultfite 
A4 – 100 folhas, 1 bloco de folhas A3,  argila – 1 kg, 
biscuit – 1 pct., tintas, tela para pintura 20x30, 1 pacote 
de folhas A4 coloridas. 

 
 

 - O material de Educação Artística deverá ser entregue, para o professor, na primeira quinzena de março. 
 
Presencial: A venda promocional de livros didáticos acontecerá nos dias 2 e 3/3/20, nas dependências da escola, 
na parte da manhã das 7h45 às 12h e, à tarde das 13h30 às 18h30. 
 
On-line: Para sua maior comodidade, você pode adquirir os materiais sem sair de casa, tudo feito on-line. 
Para comprar pelo site ftdcomvoce.com.br é preciso fazer o cadastro e utilizar o cupom CUPOM20RSMSM 
O site estará disponível para compra a partir do dia 06/01/2020. A entrega será feita diretamente no endereço 
registrado. 
 
 
Observação: o uso do uniforme é obrigatório, incluindo as aulas de Educação Física e saídas de campo. 
 
Os fornecedores autorizados de uniforme, são: 
• PRESCREEN - Rua 7 de setembro, 2063, Uruguaiana - RS, Telefones: (55) 3411-5326 e 9 9620 8958 (somente 
camisetas). 
• Uniformes RM - Rua Gal. Câmara, 1299, Uruguaiana - RS, Telefone: (55) 3412-3548 (uniforme completo). 
 
 

Início do ano letivo: 

17/02/2020 


