
  

 

Lista de Material 2023 
ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 01 caderno grande 10 matérias; 

 01 agenda escolar; 

 01 caderno de produção textual, padrão Marista (O caderno Marista faz parte do serviço 

oferecido pelo Marista e não precisa ser comprado pelas famílias). 

 

 

 

 01 lápis; 

 01 borracha macia; 

 01 caneta marca-texto fluorescente;  

 01 caneta; 

 01 apontador.  

 
 

LIVROS DIDÁTICOS E DEMAIS 
 
Visando a qualidade do processo de Ensino e Aprendizagem do Projeto Educativo Marista e em 

consonância com as propostas inovadoras da Rede Marista de Ensino, manteremos em 2023 os livros 

didáticos como parte do serviço oferecido pelo Colégio, não sendo necessária a aquisição pelas famílias. 

Os livros literários e demais itens detalhados na presente lista não estão inclusos no material Sistema 

Marista de Educação, podendo ser adquiridos nas livrarias. 

 

 

 

 

 

 

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO  

Materiais que deverão estar diariamente no estojo do(a) estudante 



  

 

 

SISTEMA MARISTA DE ENSINO 

Módulos por Área de Conhecimento 

 • Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Literatura, 

Estudos de Linguagem e Produção de Texto. 

• Ciências humanas e suas tecnologias: Geografia, História, 

Sociologia e Filosofia. 

• Ciências da natureza e suas tecnologias: Biologia, Física e 

Química. 

• Matemática e suas tecnologias: Matemática. 

• Produção Textual: O caderno de produção textual está incluso 

no SME, sem custo aditivo. 

 

SUGESTÕES DE DICIONÁRIOS 

  

• Novo Minidicionário LAROUSSE da Língua Portuguesa: 
Editora: Larousse do Brasil. 

 

ISBN: 9788516101473 

 • Dicionário de Inglês: Oxford Escolar Ing-Port – CD-ROM  

Editora: Oxford do Brasil 

 

ISBN:  9780194403566 

 
 

FORNECEDOR CREDENCIADO DO FARDAMENTO ESCOLAR 
 

• Loja Zipoo Store → Av. Gen. Edson Ramalho, 890 - 103 - Manaíra, João Pessoa/PB.  

Tel. (83) 3508-9024 
 

 

• Loja online Pluriforme → https://loja.pluriforme.com.br/linha-uniforme-escolar/rede-

marista 
 

IMPORTANTE: A loja Pluriforme é uma loja online que não possui loja física. A compra 

do fardamento é feita através do site mencionado acima e a entrega acontece em todo 

Brasil. 

 

 

https://www.google.com/search?q=loja+zippo+-+jo%C3%A3o+pessoa&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR918BR918&oq=loja+zippo+-+jo%C3%A3o+pessoa&aqs=chrome..69i57j0i22i30.4622j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://loja.pluriforme.com.br/linha-uniforme-escolar/rede-marista
https://loja.pluriforme.com.br/linha-uniforme-escolar/rede-marista


  

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
Poderá haver alteração nas orientações gerais, a partir dos cenários externos. Caso ocorra, 
os responsáveis serão comunicados posteriormente. 

 
1. Início das aulas: 18/01/2023 (quarta-feira). 

2. É muito importante que os títulos sugeridos sejam considerados, pois fazem parte dos 
projetos pedagógicos. 

3. Todo material individual deverá ser reposto pela família quando necessário. 

 
 


