
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lista de Materiais 2023 
 

Ensino Médio – 1° ANO 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

QTD. DESCRIÇÃO  

1 
Estojo com caneta azul e vermelha, lapiseira, borracha de vinil, tesoura sem ponta, caneta marca-
texto, régua, corretivo)  

1 Caderno de 15 matérias 

1 Jaleco (Obs: não é permitido participar das aulas práticas em laboratório sem jaleco) 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

QTD. DESCRIÇÃO  
300 Folhas de papel A4 

 

CAPA LIVROS DIDÁTICOS 

     

Sistema de Ensino FTD – 1º ano EM  
Editora: FTD. 
 

Obs¹. Material entregue pela escola no início das aulas.Os livros 
didáticos que compõem o SME são dos componentes de História, 
Geografia, Sociologia, Filosofia, Biologia, Química, Física, 
Matemática, L. Portuguesa (Literatura e Produção Textual 
compõem essa componente), L. Inglesa, Arte e Educação Física. 

O Sistema também comporá os Livros referentes aos itinerários 
optativos de livre escolha dos estudantes. 

 
A aquisição do Sistema de Ensino FTD é parte do serviço 

oferecido pelo Colégio. 

 

 

Caderno de Produção Textual 
 
 

A aquisição do Caderno de Produção Textual é parte do serviço 
oferecido pelo Colégio. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MANZANOS, Josean. EM TI: Projeto Interioridade. 1º 
ANO ENSINO MÉDIO. Editora: FTD 

PLANO DE UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA DOS MATERIAIS SOLICITADOS  

 

O Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré pauta sua ação pedagógica sob a perspectiva dos diferenciados 

projetos e ações que possibilitem aos estudantes tornarem-se protagonistas do processo de aprendizagem, 

proporcionando metodologias e ferramentas necessárias para que possam explorar, pesquisar, perguntar e 

encontrar respostas, desenvolvendo habilidades e competências que os façam enxergar o mundo a partir do 

conhecimento científico. Cada componente curricular desenvolve inúmeras ações que favorecem experiências de 

aprendizagem com a utilização de variados recursos, em sintonia com a Matriz Curricular Marista e a BNCC. Em 

todas as etapas de ensino, os estudantes terão vários contatos diferenciados, lúdicos e criativos com os objetos 

do conhecimento que os possibilitam relacionar a teoria com a prática. Neste sentido, os livros didáticos e 

paradidáticos também respondem às necessidades de aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem e 

mediam a relação do professor com os estudantes, alcançando a qualidade do ensino preconizada no Projeto 

Educativo Marista.  

  

ORIENTAÇÕES GERAIS  

  
• Todo material deve estar identificado. 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

• A reunião de pais será divulgada posteriormente, em comunicado próprio, por e-mail e aplicativo Marista Conectado.  

• Os materiais de uso coletivo ficarão na escola para serem utilizados no decorrer das atividades e deverão ser 

entregues no primeiro dia de aula. 

• Os materiais de uso individual não ficam no colégio, devendo ser utilizados, conforme indicação dos professores 

durante as aulas e organização do estudante. 

• O aluno irá receber uma agenda da escola. 

  


