COLÉGIO´S “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE”
Lista de Materiais – 1a série do Ensino Médio / 2018.
1- O aluno deverá reservar 50 folhas, para cada matéria, do caderno universitário ou utilizar
Fichário. Para as disciplinas de Português e Matemática, deverá reservar 96 folhas, caso adote
caderno.
2- Os materiais referentes às aulas de artes serão solicitados no início do ano letivo.
3 – Adotaremos em 2018 o Sistema Apostilado SER no 1º ano do Ensino Médio. O valor do
fornecimento das apostilas por um ano é de R$ 1 311,20 a serem pagos em 4 parcelas de
R$ 327,80 (Janeiro / Fevereiro / Março / Abril), todas com vencimento no dia 10 de cada mês,
sendo a primeira para 10 de janeiro de 2018. Para tanto, o colégio emitirá os quatro boletos
bancários, sendo que os mesmos estão sendo entregues na Reunião de Pais e sendo posteriormente
disponibilizados em nossa secretaria, para os ausentes. Os pais poderão optar em pagar o Sistema
Ser no colégio, via cartão de crédito.
4 - Não há venda de livros no Colégio para o Ensino Médio.
➢ 1° trimestre

Literatura

Título: “ Auto da Barca do Inferno”
Autor: VICENTE, Gil
Clássicos Saraiva
Editora: SARAIVA
➢ 2° trimestre
Título: “ Romeu e Julieta”
Autor: SHAKESPEARE, Willian
Coleção Clássico para todos
Editora: NOVA FRONTEIRA
➢ 3° trimestre
Título: "Memórias póstumas de Brás Cubas"
Autor: ASSIS, Machado de
Coleção; Bom livro
Editora: ÁTICA

COLÉGIO´S “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE”

Lista de Materiais – 2ª série do Ensino Médio / 2018.
1-O aluno deverá reservar 50 folhas, para cada matéria, do caderno universitário ou utilizar
fichário. Para as disciplinas de Português e Matemática, deverá reservar 96 folhas, caso adote
caderno.
2- Os materiais referentes às aulas de artes serão solicitados no início do ano letivo.
3 – Adotaremos em 2018 o Sistema Apostilado SER no 1º ano do Ensino Médio. O valor do
fornecimento das apostilas por um ano é de R$ 1 311,20 a serem pagos em 4 parcelas de
R$ 327,80 (Janeiro / Fevereiro / Março / Abril), todas com vencimento no dia 10 de cada mês,
sendo a primeira para 10 de janeiro de 2018. Para tanto, o colégio emitirá os quatro boletos
bancários, sendo que os mesmos estão sendo entregues na Reunião de Pais e sendo posteriormente
disponibilizados em nossa secretaria, para os ausentes. Os pais poderão optar em pagar o Sistema
Ser no colégio, via cartão de crédito.
4 - Não há venda de livros no Colégio para o Ensino Médio.
➢ 1° trimestre
Título: “O Cortiço”
Autor: Aluísio de Azevedo

Literatura

Coleção: Bom livro
Editora: ÁTICA

➢ 2° trimestre
Título: “Negrinha”
Autor: LOBATO, Monteiro
Editora: GLOBO
➢ 3° trimestre
*Será solicitado no início de setembro.

COLÉGIO´S “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE”
Lista de Materiais – 3ª série do Ensino Médio / 2018.
1-O aluno deverá reservar 50 folhas, para cada matéria, do caderno universitário ou utilizar
fichário. Para as disciplinas de Português e Matemática, deverá reservar 96 folhas, caso
adote caderno.
2- Os materiais referentes às aulas de artes serão solicitados no início do ano letivo.
3 – Adotaremos em 2018 o Sistema Apostilado SER no 1º ano do Ensino Médio. O valor do
fornecimento das apostilas por um ano é de R$ 1 311,20 a serem pagos em 4 parcelas de
R$ 327,80 (Janeiro / Fevereiro / Março / Abril), todas com vencimento no dia 10 de cada mês,
sendo a primeira para 10 de janeiro de 2018. Para tanto, o colégio emitirá os quatro boletos
bancários, sendo que os mesmos estão sendo entregues na Reunião de Pais e sendo posteriormente
disponibilizados em nossa secretaria, para os ausentes. Os pais poderão optar em pagar o Sistema
Ser no colégio, via cartão de crédito.
4 - Não há venda de livros no Colégio para o Ensino Médio.
➢ 1° trimestre

Literatura

Título: “Minha vida de menina”
Autor: MORLEY, Helena
Editora: Companhia das Letras
➢ 2° trimestre
Título: “ Claro Enigma”
Autor: ANDRADE, Carlos Drummond de
Editora: Companhia das Letras
➢ 3° trimestre
* Será solicitado no início de setembro.

