
           

LISTA DE MATERIAIS – 2021 

1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO. 
 

 

 
COMPONENTES CURRICULARES 
Matemática, Física, Química, Biologia, Língua Portuguesa, 
Literatura e outras Artes, Geografia, História, Filosofia e Sociologia. 
 
Informamos que será entregue diretamente à família pelo Colégio 

Marista e dividido em 12 vezes sem juros, a ser cobrado no mesmo 

boleto da mensalidade escolar. 

Informação não 

disponível. 

 

Material complementar para o PAS/UnB - A editora FTD fará a venda do material na escola após 
a 2ª quinzena de janeiro. 
 

 

CAPA MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR ISBN 

LÍNGUA PORTUGUESA 

   

 
 
FERREIRA, Mauro. 360°: aprender e praticar gramática. (Partes 1, 
2 e 3). Caderno de atividades + caderno de revisão. 4. ed. São 
Paulo: FTD, 2015. 

7898592130853. 

 Menino de engenho.   José Lins do Rego  Podem ser de 
qualquer editora 
e edição 

 

Carta a Meneceu – Epícuro 

Apologia de Sócrates - Platão 

LÍNGUA INGLESA  

 

 

Selfie: Student book. Rafael Galvão Monteiro. Volume único. São 

Paulo: StandFor, 2017. 

 

Obs: (Somente para os estudantes que fizerem a opção de cursar as 

aulas de Inglês na escola, ou seja, que não optarem pelo curso de línguas 

realizado em outra instituição, firmando parceria com a escola) 

97885960009836 

ARTE 

 

 

 

BENNETT, Roy. Uma breve história da música. Cadernos de 

música da Universidade de Cambridge. Rio de Janeiro: Zahar, 

1986. 

9788571103658 



           

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL DOS ESTUDANTES: 

 

Cadernos para todos os Componentes Curriculares 

Jaleco branco de manga comprida do uniforme escolar e calça comprida para a prática nos 

Laboratórios de Química, Física e Biologia (uso obrigatório). 

1 estojo contendo lápis, borracha, apontador, régua de 30 cm, pequena, calculadora (não científica). 

 

OBSERVAÇÕES AOS ESTUDANTES: 

 

1) Os cadernos e os livros deverão ser identificados. 

2) O uniforme escolar é de uso obrigatório (camiseta, casaco, calça ou bermudão e sapato fechado 

para os meninos / camiseta, casaco, calça ou bermuda ciclista e sapato fechado para as meninas). 

3) Poderão ser pedidos, no decorrer do ano, outros materiais e/ou livros. 

4) Após o início do ano letivo, será encaminhada uma lista dos livros paradidáticos adotados pelo 

PAS/UnB. 

 

 

As informações dos materiais didáticos constam no Edital de Matrículas 2021, disponível no Portal 

Marista e na Secretaria do Colégio. 

 

 

 

 

ROSA, Nereide Santa. Retratos da Arte: História da Arte. Editora 

Leya, 2015. 

9788581810317 

LIVROS LITERÁRIOS E PARADIDÁTICOS COMPLEMENTARES  

1) Livros literários de Língua Portuguesa serão solicitados ao longo do ano letivo, mediante atualização da 

lista de leitura obrigatória, disponibilizada pelo PAS/ UnB. 

2) Ao longo do ano, também serão disponibilizados na Blackboard textos e coletâneas de leitura obrigatória. 

http://www.leyaeducacao.com.br/livros-didaticos/retratos-da-arte/ensino-medio/276/#tab3

