2019

LIVROS DIDÁTICOS


SISTEMA MARISTA DE ENSINO | SME

O Sistema de Ensino Marista é composto pelo material físico, plataforma digital e materiais extras enviados aos
alunos no decorrer do ano (Todo Enem, Enem Comentado, Temas de Redação, Redação Enem, Articulação – periódicos
de todas as áreas do conhecimento – e simulados). Ao receber o material, o aluno receberá um login e senha para acesso
à plataforma.
O Sistema Marista de Educação conta ainda com um pacote de serviços educacionais que contempla um sistema
de avaliação em larga escala que permite avaliar o desenvolvimento das competências dos alunos para a melhor gestão
da sua aprendizagem.
O Sistema de Ensino Marista será entregue no primeiro dia de aula.

 LIVRO DO PROJETO INTERIORIDADE: GPS: TRANSFORMAR
Autores: MANZANOS, Josean. LÓPEZ, Luz.
Editora: FTD - Tradução: Gêneses Andrade. 1.ed. São Paulo: FTD, 2018.

LIVROS DE LITERATURA


Na disciplina de Literatura, são trabalhadas as 8 obras literárias cobradas pela UFSC/2020, divulgadas no início do
ano letivo de 2019.

a) Recomenda-se a leitura integral das obras.
b) O conhecimento dessas obras supõe capacidade de análise e interpretação de textos, bem como o reconhecimento de
aspectos próprios aos diferentes gêneros.
c) Entende-se que é necessário conhecer também o contexto histórico, social, cultural e estético que cerca a composição
de cada obra.
 01 Tabela Periódica
Autor: J. C. Gonçalves [atualizada]
Material indispensável para a disciplina de Química
 MATERIAIS ARTÍSTICOS
01 caneta preta de tinta permanente de ponta dupla
01 lápis 3B
01 caixa de lápis de cor (12 Cores)
Materiais indispensáveis para a disciplina de Arte
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 CADERNOS
Cadernos para resolução de exercícios
A critério do aluno

DATAS IMPORTANTES 2019
 Tarde de Acolhida de Alunos Novos - Pastoral
Data: 31 de janeiro (quinta-feira)
Horário: 14 horas
 Noite de Acolhida de Pais Novos
Data: 31 de janeiro (quinta-feira)
Horário: 18h30
 Início das Aulas
Data: 04 de fevereiro (segunda-feira)
Horário: 7h20
 1ª Reunião de Pais do Ensino Médio | 3ª série
Data: 06 de fevereiro (quarta-feira)
Horário: 18h30
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