
 

Lista de Materiais 
2ª série - Ensino Médio 

 
 
Início das aulas 2018 
31/01: Acolhida dos alunos novos 
01/02: Acolhida dos alunos veteranos e início do ano letivo. 

 
 

 
Observações: 

 No decorrer do ano, poderão ser solicitados outros materiais para disciplina de Artes; 

 Não será permitido o uso de estilete. 
 
 

 
Observações:  
Os alunos do Ensino Médio deverão trazer diariamente, no período normal de aulas, os fascículos 
que compõem o material didático, conforme orientações dos professores para cada trimestre, da 
série em curso, a fim de que não haja prejuízo no processo ensino-aprendizagem. 
 
O Sistema Marista de Educação é uma solução educacional completa, composto de 114 módulos 
didáticos impressos, material digital e vários materiais complementares disponibilizados ao longo 

 
Quantidade 

 
Material 

01 Cadernos grande para 14 disciplinas 

01 Régua de 30 cm 

01 Borracha  

01 Apontador  

02 Canetas azuis 

03 Lápis 

01 Pasta cagtálogo com 20 plásticos 

500 Folhas de papel sulfite - (tamanho A4) 

01 Caixa de lápis de cor 

01 Jaleco branco/ manga longa (para aulas práticas de laboratório) 

01 Bloco de folhas pautadas 

Material Didático 

 SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO – FTD - Material fasciculado das seguintes disciplinas : 
 Língua Portuguesa – Literatura e outras Artes – Geografia – História – Matemática – Química – 
Física – Biologia – Filosofia – Sociologia.  

 Inglês - FTD - Sistema de Ensino  

 Espanhol – FTD – Sistema de Ensino 

 Minidicionário da Língua Portuguesa.  

 Tabela Periódica dos elementos 



 

dos três anos do Ensino Médio (Todo Enem, Enem Comentado, Temas de Redação, Redação 
Enem, Articulação – periódicos de todas as áreas do conhecimento e simulados). O Sistema Marista 
de Educação conta ainda com um pacote de serviços educacionais que contempla, entre outros 
itens, um sistema de avaliação em larga escala que permite avaliar o desenvolvimento das 
competências dos alunos para a melhor gestão da sua aprendizagem. 
 
Ressaltamos que o acesso ao conteúdo completo – materiais impressos e digitais, materiais 
complementares e pacote de serviços educacionais – é individual, intransferível e está disponível 
apenas para os alunos das escolas adotantes do Sistema Marista de Educação. 
 
Por fim, recomendamos que seja evitada a reutilização de materiais didáticos de um ano para outro. 
Essa prática comprometerá a experiência de aprendizagem dos estudantes ao não lhes possibilitar 
que façam os seus próprios registros no seu material. Além disso, informamos que apenas os 
alunos que adquirirem os módulos com o conteúdo anual terão acesso ao conteúdo digital, aos 
materiais complementares e ao pacote de serviços educacionais. 
 


