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2º ANO – ENSINO MÉDIO 

 
LITERATURA 

Obras literárias: 

Poemas escolhidos - Gregório de Matos 
Alguma poesia - Carlos Drummond de Andrade 

Quincas Borba - Machado de Assis 

Angústia – Graciliano Ramos 
Terra Sonâmbula - Mia Couto 

Campo Geral - Guimarães Rosa 

 
Na aquisição, pode-se optar por qualquer editora que produz cada uma 

das obras da lista. 

Ao longo do ano letivo, poderão ser solicitadas outras obras, tendo em 
vista o ENEM, os vestibulares e os Programas Seriados. 

 

REDAÇÃO 
01 Caderno de Produção Textual – Modelo Marista 

Obs.: poderá ser reaproveitado o que foi utilizado em 2020. 
 

Serão informadas às famílias, por e-mail, no início do ano letivo, as formas 

de aquisição desse material. 
 

 



 

 

LÍNGUA INGLESA 

HIGH UP with audio CD e digital – VOLUME 3/ Autores: Reinildes Dias, Lima 

Jucá, Raquel Faria. 
Editora: Macmillan.ISBN – 9786685734652 

 

 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA/ROBÓTICA 

O material e a forma de aquisição serão informados ao longo do ano 

letivo. 
 

LABORATÓRIO 

Jaleco branco de manga longa. 
 

MATERIAL INDIVIDUAL 
Estojo completo (pen drive de 4G, lápis preto, lápis de cor, caneta azul, 

vermelha e preta, borracha, apontador, marca texto, régua, compasso, 

transferidor, cola, tesoura,1 pincel chato de qualquer tamanho). 
 

Fichário ou um caderno por disciplina. 

 
AMBIENTE DE SALA DE AULA: 

02 Máscaras antivirais de proteção individual. 

 
MATERIAL DO SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO (SME): 

Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Geografia, História, Filosofia, 

Sociologia, Biologia, Física, Química, Redação, Arte.  
O material do Sistema Marista de Educação será entregue aos estudantes 

no início do ano letivo. 

 
INFORMAÇÕES GERAIS 

Início das aulas: 08/02/2021, quinta-feira 

Reunião de pais: 17/02/2021, quarta-feira, às 18h – pela plataforma 
TEAMS 

 
DESCRIÇÃO DO UNIFORME: 

Padrão FEMININO e MASCULINO 

Camiseta manga curta / longa PV – azul-marinho 
 



 

 

Calça de tactel masculina e de helanca feminina ou calça Jeans azul 

escuro (tradicional/sem customização) 

Educação Física: Bermuda feminina de helanca/ bermuda masculina de 
tactel/camiseta cavada, unissex, PV - azul-marinho 

Inverno: Jaqueta de tactel ou moletom 

Calçado: Tênis. 
 

Obs.: O uso das camisetas de atividades extracurriculares e alusivas a 

eventos comemorativos do nosso colégio será permitido apenas às 
sextas-feiras. 

 

Os uniformes maristas são comercializados pela Loja TA em seus dois 
endereços: 

Av. Leopoldino de Oliveira, 2084 – Bairro Estados Unidos 
R. São Benedito, 528 – Bairro São Benedito 

 

AMBIENTE DE AULAS: 
Para o período letivo de 2021, ou enquanto durarem as restrições 

relativas à pandemia, o aluno/família poderá escolher o ambiente da 

aula: virtual ou presencial. 
Serão oferecidas as duas modalidades, simultaneamente. Essa opção 

deve ser feita no início do ano letivo, viabilizando a adaptação da escola 

para atender a todos os que optarem por estarem presentes. 
 


