
 

 

Lista de Materiais 2023 
 

3ª série 

Ensino Médio (EM)  
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
QTD.  DESCRIÇÃO  

1 Caderno de 18 matérias ou fichário  

1 Estojo completo (lápis, borracha, canetas esferográficas e marca-texto) 

1 Régua (30cm) 

1 Compasso 

1 Transferidor 

1 Pasta sanfonada com 15 divisórias 

CAPA LIVROS DIDÁTICOS 

 

SME (Sistema Marista de Educação) – composto pelos livros didáticos 

(Língua Portuguesa, Literatura, Artes, Geografia, História, Filosofia, 

Sociologia, Física, Biologia, Química, Matemática). Será entregue aos 

estudantes no início do ano letivo. 

  

 

Em Ti – Interioridade e Projeto de Vida. Será entregue aos estudantes 

no início do ano letivo. 
 
 
 

 

 
 

Caderno de Produção Textual – Modelo Marista – Ensino Fundamental. 

Será entregue aos estudantes, no início do ano letivo com o 

material SME. 

CAPA DICIONÁRIOS 

 

 

BUENO, Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. 3. ed. São 

Paulo: FTD, 2016. ISBN: 9788596002523  

Observação: o estudante poderá usar um dicionário similar. 

 

 

BUENO, Silveira. Dicionário StandFor: Inglês-Português / Português-

Inglês. São Paulo: FTD, 2017. ISBN: 9788596011921  

Observação: o estudante poderá usar um dicionário similar. 

  



 

 

CAPA LIVROS LITERÁRIOS E PARADIDÁTICOS TRIMESTRE/ETAPA 
IMPORTANTE: durante todo o Ensino Médio, os estudantes estudarão as obras obrigatórias para o 

processo seletivo seriado PAS/UnB. Importante ressaltar que todas são de domínio público, isto é, 

podem ser encontradas gratuitamente na internet.  As obras serão solicitadas com a devida 

antecedência e sua compra não é obrigatória. 

 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Sentimento 

do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 

2012. ISBN:  9788535921182. 

 

✓ No Projeto de Leitura 

interdisciplinar; 

✓ Preparação para avaliações de 

larga escala; 

✓ como suporte à 

aprendizagem; 

✓ para estudo domiciliar. 

 

 

ROSA, João Guimarães. O recado do morro. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 2013. ISBN: 

9788520919774. 

 

 

✓ No Projeto de Leitura 

interdisciplinar; 

✓ Preparação para avaliações de 

larga escala; 

✓ como suporte à 

aprendizagem; 

✓ para estudo domiciliar. 

 

RIBEIRO, João Ubaldo. Sargento Getúlio. Rio 

de Janeiro: Alfaguara, 2008. ISBN: 

9788560281275. 

 

✓ No Projeto de Leitura 

interdisciplinar; 

✓ Preparação para avaliações de 

larga escala; 

✓ como suporte à 

aprendizagem; 

✓ para estudo domiciliar. 

 

A Doutora Nise, de Carlos Drummond de 

Andrade  

 

✓ No Projeto de Leitura 

interdisciplinar; 

✓ Preparação para avaliações de 

larga escala; 

✓ como suporte à 

aprendizagem; 

✓ para estudo domiciliar. 

 

Cartas que Gandhi escreveu para Hitler  

 

✓ No Projeto de Leitura 

interdisciplinar; 

✓ Preparação para avaliações de 

larga escala; 

✓ como suporte à 

aprendizagem; 

✓ para estudo domiciliar. 

 

Por que a Guerra? Indagações entre 

Einstein e Freud. 

✓ No Projeto de Leitura 

interdisciplinar; 

✓ Preparação para avaliações de 

larga escala; 

✓ como suporte à 

aprendizagem; 

✓ para estudo domiciliar. 

 

Algoritmos Parciais. Revista Fapesp. 

 

✓ No Projeto de Leitura 

interdisciplinar; 



 

 

✓ Preparação para avaliações de 

larga escala; 

✓ como suporte à 

aprendizagem; 

para estudo domiciliar. 

 

Constituição Federal – Titulo II, capítulo IV, 

artigos 14 a 16; capitulo V, artigo 17 e Titulo IV, 

capítulo I, seções I a V, artigos 44 a 56. 

 

✓ No Projeto de Leitura 

interdisciplinar; 

✓ Preparação para avaliações de 

larga escala; 

✓ como suporte à 

aprendizagem; 

para estudo domiciliar. 

 

Criadores de um mundo recarregável, de 

Ricardo Zorzetto. 

 

✓ No Projeto de Leitura 

interdisciplinar; 

✓ Preparação para avaliações de 

larga escala; 

✓ como suporte à 

aprendizagem; 

para estudo domiciliar. 

 

Necropolítica - Achille Mbembe. 

 

✓ No Projeto de Leitura 

interdisciplinar; 

✓ Preparação para avaliações de 

larga escala; 

✓ como suporte à 

aprendizagem; 

para estudo domiciliar. 

 

Prevenção de HIV-Aids na concepção de 

jovens soropositivos.  

 

✓ No Projeto de Leitura 

interdisciplinar; 

✓ Preparação para avaliações de 

larga escala; 

✓ como suporte à 

aprendizagem; 

para estudo domiciliar. 

 

Sobre violência (capítulo 2 e 3) - Hannah 

Arendt. 

 

✓ No Projeto de Leitura 

interdisciplinar; 

✓ Preparação para avaliações de 

larga escala; 

✓ como suporte à 

aprendizagem; 

para estudo domiciliar. 

 

Universidade Para quê? Darcy Ribeiro. 

 

✓ No Projeto de Leitura 

interdisciplinar; 

✓ Preparação para avaliações de 

larga escala; 

✓ como suporte à 

aprendizagem; 

para estudo domiciliar. 



 

 

 

A exceção e a regra, de Bertolt Brecht. 

✓ No Projeto de Leitura 

interdisciplinar; 

✓ Preparação para avaliações de 

larga escala; 

✓ como suporte à 

aprendizagem; 

para estudo domiciliar. 

 

Perdoa-me por me traíres, de Nelson 

Rodrigues. 

✓ No Projeto de Leitura 

interdisciplinar; 

✓ Preparação para avaliações de 

larga escala; 

✓ como suporte à 

aprendizagem; 

para estudo domiciliar. 
PLANO DE UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA DOS MATERIAIS SOLICITADOS  

Material de uso individual 

✓ Em aula de acordo com o componente curricular; 

✓ nas aulas de laboratório;  

✓ como suporte à aprendizagem. 

Livros didáticos e 
Dicionários 

✓  Em sala de aula de acordo com o componente curricular; 

✓ como suporte à aprendizagem; 
✓ para estudo domiciliar.  

Livros Paradidáticos e 
Literários 

✓ No Projeto de Leitura e Literatura; 

✓ como suporte à aprendizagem; 

✓ para estudo domiciliar. 

MATERIAS DE LABORATÓRIO 

✓ Calça do Colégio (que cubra a perna toda) 

✓ Jaleco de manga longa e com punho (uso individual) 

✓ Óculos de segurança (proteção), uso individual 

✓ 1 Caixas de luvas (látex ou vinil) 

✓ 1 Caixa de máscaras 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 ✓ O nome completo do estudante deverá estar grafado nos materiais de uso individual.  

 ✓ O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugerimos bordar o nome do estudante em local visível. 

Na impossibilidade, grafá-lo na parte interna de cada peça de roupa.  

✓ 26/1 – 5ª feira: entrega de material no turno do aluno.  

✓ 30/1 – 2ª feira: início das aulas.  

 1º ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS 

Durante todo o mês de fevereiro faremos encontros com as famílias para apresentar a proposta 

pedagógica e todos os detalhes da rotina escolar de cada ano/série. As datas serão divulgadas pelo 

aplicativo Marista Conectado e e-mail do responsável financeiro. Será um momento de informação, 

integração e confraternização. 

  
 
 
 
 
 

 


