Colégio Marista São Pedro

LISTA DE MATERIAIS
1ª ANO DO ENSINO
MÉDIO/ 2012
Material de uso diário e pessoal





Um caderno para cada componente curricular
Lápis, borracha, canetas
Régua, cola, tesoura, lápis de cor
Agenda Marista

Nas disciplinas de Biologia, Inglês, Espanhol, Língua
Portuguesa, Matemática, Química, Física, História e
Geografia será adotado o Sistema de Ensino da
Editora FTD, composto por quatro cadernos de
teoria e quatro de atividades para os nove
componentes curriculares.
LITERATURA BRASILEIRA


Os livros literários serão indicados,
professor(a), durante o ano letivo.

Dividimos os materiais para que ficasse
equilibrado
para
todas
as
famílias.
Enfatizamos, uma vez que, o material será
utilizado por todos, é necessário que seja de boa
qualidade a fim de durar o ano todo.
- 20 folhas de papel branco tamanho A4;
- 10 folhas de papel branco para desenho tamanho
A3;
- 02 réguas transparentes de 30 cm;
- 5 borrachas macias;
- 01 folha de papel colorset ou cartaz na cor preta.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Roupa e calçado
prática esportiva

Garrafa d’água

apropriado

à

SIMULADO
pelo(a)

Obs.: A fim de qualificar a leitura e a compreensão
do universo de obras que constituem o estudo da
Literatura Brasileira, as aulas dessa disciplina
contarão com uma atividade extraclasse, a leitura
de Férias, a qual será objetivo de análise do
primeiro trimestre de 2012.
Livros para leitura de Férias – Comédias para
ler na escola, de Luis Fernando Verissimo
Editora Objetiva
REDAÇÃO – Terceirão FTD – Livro Personalizado
Editora FTD.
Autores: Jaqueline da Silva Aguiar e Ednir Melo
Barbosa
ENSINO RELIGIOSO –
01 caderno pequeno para registros diários
Sugestão:

Livro: O Universo Religioso: As grandes
religiões e tendências religiosas atuais.
Autores: Mauri Luiz Heerdt, José Artulino
Besen, Paulo de Coppi. Editora Mundo e
Missão.
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Para o ano de 2012 reorganizamos a lista
de material para Artes, que passará a ser de uso
coletivo, visando à qualidade dos trabalhos, assim
como o aproveitamento real do conteúdo.
Na primeira aula de Artes em 2012, os
alunos deverão entregar à professora o que foi
solicitado, para que fique guardado na sala, sendo
utilizado
conforme
a
necessidade.


50 folhas A4 . Essas serão recolhidas,
pela
Coordenação.
Entregar
com
identificação
(nome
e
turma
do(a)
estudante).

A Editora FTD estará presente no Marista São
Pedro, na Livraria Arte da Leitura para realizar a
venda do material didático com desconto especial
de 10%. Salientamos que todo livro didático
será personalizado.
Horários de atendimento
Plantão de férias (a partir de 04/01/2012 até volta
às aulas)

9h às 11h

14h às 17h
Após volta às aulas, horário normal:

7h30min às 12h

13h15min às 18h

