
 

 
 

3° ano do ENSINO MÉDIO 
 
 

Módulos Didáticos 
• Nos Componentes Curriculares de Língua Portuguesa, Literatura, Arte, Geografia, 
História, Sociologia, Filosofia, Química, Física, Biologia e Matemática será adotado o SISTEMA 
MARISTA DE EDUCAÇÃO / FTD (SME). 
 
  
LITERATURA BRASILEIRA 

       Lista de livros em anexo 
 
PORTUGUÊS 

 PASCHOALIN, Maria Aparecida; SPADOTO, Neuza Terezinha. Minigramática. São Paulo: 
FTD 

       SUGESTÃO 
 
Material de uso diário e pessoal 

 Um caderno para cada Componente Curricular 

 Lápis, borracha, apontador, canetas 

 Régua, cola, tesoura, lápis de cor 

 Agenda Marista 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA  
Para uso obrigatório no Laboratório:  

 1 jaleco mangas longas (branco) 
 
ARTE 

 1 Caderno estilo Sketchbook, tamanho A5, com 40 folhas  
 
Obs.: Demais materiais serão solicitados, com antecedência, pelo professor do Componente 
Curricular, conforme atividade prática a ser realizada. 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
Para as aulas de Educação Física os estudantes devem estar com camiseta do uniforme do 
colégio, calça/bermuda e calçado adequado para a prática esportiva. Trazer uma garrafa de 
água. 
 
MATEMÁTICA 

 1 caderno quadriculado; 

 Calculadora Científica. 
Importante: A calculadora não poderá ser utilizada em avaliações. 
 
ESPANHOL 

 Os livros literários serão indicados, pelo (a) professor(a), durante o ano letivo. 
 
 
 



 

 
 

Leituras – 3º ano EM 
 
OBS: os títulos abaixo compõem a atual lista de Leituras Obrigatórias do Vestibular da UFRGS, a 
qual serão acrescentados quatro títulos a ser divulgados pela Universidade em abril de 2020. 
Tão logo sejam divulgados, estes títulos também serão objeto de estudo e análise em sala de 
aula. 
 
 
1º Trimestre 

 

PAIVA, Marcelo Rubens. Feliz ano velho. Rio de Janeiro: Objetiva 

 

 

PRADO, Adélia. Bagagem. 35. ed. Rio de Janeiro: Record 

 
2º Trimestre 

 

SHAKESPEARE, William. Hamlet. Porto Alegre: L&PM 

Poemas escolhidos de Florbela Espanca. Disponíveis na plataforma Moodle do professor 

 

 
3º Trimestre 

 

TELLES, Lygia Fagundes. As meninas. São Paulo: Companhia das Letras 



 

 

RAMOS, Graciliano. S. Bernardo. 102. ed. Rio de Janeiro: Record 

 

 
 

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: MATERIAL20RSMSP (cupom único gerado para cada escola) 

O site estará disponível para compra a partir do dia 06/01/2020. 

A entrega será no endereço informado pelo responsável de acordo com o cadastro 
feito no site. 

http://ftdcomvoce.com.br/

