
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Início das Aulas: 

- Dia 27/01/2020 (2ª Feira): aula normal das 7h às 11h30 

- Dia 28/01/2020 (3ª Feira): aula normal – seguir horário da classe 

DIDÁTICOS: 

➢ SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO – SME – Editora FTD. 

Os materiais serão entregues às famílias no colégio, no período de 21 a 23/01/20, das 8h às 

17h e no dia 25/01/20 (sábado), das 8h às 12h. 

PARADIDÁTICOS: 

➢ LÍNGUA PORTUGUESA 
1º trimestre: 

• Leitura Individual: 
 Contos de Machado de Assis: Coleção grandes leituras - Editora FTD 
 
2º. trimestre: 

• Leitura Individual: 
 “Auto da Barca do Inferno”, Gil Vicente – Ed. FTD  
 “Os Lusíadas”, Luís Vaz de Camões - Ed. Ediouro 
 
3º trimestre: 

• Leitura Individual: 
 “Negrinha” (conto), Monteiro Lobato – Ed. Globo 
 “Iracema”, José de Alencar – Editora FTD 
 
 

➢ LÍNGUA INGLESA 
Após a realização do Placement Test, no início do ano, os estudantes serão classificados em níveis 
(A1, A2 ou B1)  
 

• Perspective. Nick Bullard – Ed. Standford (Volume Único)  
 

          Obs: Os níveis estão em conformidade com o CEFR (Commom European Framework of Reference 
for Languages). 

 
➢ LÍNGUA ESPANHOLA (Componente Curricular Optativo – contraturno) 

 
Após a realização de teste diagnóstico, no início do ano letivo, os estudantes serão 
classificados em níveis A1 ou A2). Aguardar comunicado de formação de turma. 
 
Livro: Coleção 360º - Volume Único. Autor Romanos, Jacira & Zaqqueue – Editora FTD. 
 

    Lista de Materiais do(a) Aluno(a)  

do 1ª Série do Ensino Médio 



 
 

➢ INTERIORIDADE 

• Projeto Interioridade: GPS: Entrar. MANZANOS, Josean. CARAMÉS, Raimundo. IBÁÑEZ, José 

António. Tradução: Gêneses Andrade. 1.ed. São Paulo: FTD, 2018. 

• Revista Circuito Projeto de Vida. 

Ambos os materiais deverão ser adquiridos na Editora FTD, à rua São José, 123, Ribeirão Preto – 
SP 
 

➢ MATERIAL DE INTERIORIDADE (uso coletivo): 
· 01 pote de tinta guache de 250 ml – AZUL 
· 01 pincel redondo nº 12  
· 01 bloco de desenho canson CREME A3  
· 01 estojo de lápis de cor - 12 cores. 
· 01 estojo giz de cera modelo longo, espessura grossa e formato redondo - 12 cores. 
· Botões de roupas de tamanhos e cores variados 
 

➢ DIVERSOS 

01 pen drive 8Gb.  

Cadernos ou fichário para os diversos componentes curriculares 

01 agenda escolar para uso diário 

 

OBSERVAÇÕES: 

• Esta lista de material está sujeita a alterações conforme bibliografia obrigatória dos principais 

vestibulares do país. 

• O Ministério da Educação disponibiliza no site www.dominiopublico.gov.br algumas obras 

indicadas nesta lista. 

• Para o primeiro dia de aula trazer estojo e caderno para anotações. 

• Todo material deverá estar etiquetado e identificado. Essa atitude fará grande diferença em caso de 

material perdido. 

• Lembramos que a cópia de livros, bem como o uso do livro do professor, é uma prática indevida. 

 


