
    COLÉGIO “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE” 
 
 
 

Circular:   257 /2022 

 

Lista de Materiais – 1º série do Ensino Médio / 2022 

 

Atenção: 
 

O colégio adota o Sistema de Ensino Pitágoras, considerando que este é um entre os três mais 

atualizados e bem avaliados em nosso país, com seus conteúdos estruturados objetivando o 

desenvolvimento de habilidades e competências. 

O valor inclui além das disciplinas obrigatórias, o material de Língua Inglesa (para todas as 

séries) / Espanhol (Ens. Fund II) / Filosofia e Sociologia (Ensino Médio). 

Informamos que o valor deverá ser pago em 4 parcelas (janeiro/ fevereiro/ março/ abril), 

todas com vencimento no dia 10 de cada mês, sendo a primeira para 10 de janeiro de 2022 no boleto 

bancário, ou em 5x parcelado no cartão de crédito diretamente no financeiro do colégio. 

O critério para a entrega das apostilas do primeiro trimestre será mediante a quitação dos 

boletos de janeiro e fevereiro, e a entrega das apostilas do segundo trimestre a quitação dos boletos 

de março e abril. 

Lembramos que, as apostilas serão liberadas pela editora mediante a confirmação destes 

pagamentos, impossibilitando o colégio de antecipar a entrega, caso os mesmos não tenham sido 

efetuados. 

• Valores apostilas:  
 

 1º ao 3º Ensino Médio: R$ 1.762,88 (4 boletos de R$ 440,72 ou 5 parcelas de R$ 352,58 no 

cartão de crédito)  
 

1. MATERIAL DIDÁTICO: 
1.1 O aluno deverá reservar 50 folhas, para cada matéria, do caderno universitário ou utilizar 

Fichário. 

1.2  Os materiais referentes às aulas de artes serão solicitados no início do ano letivo.  

2. LIVROS PARADIDÁTICOS: 
 

 

 

 

 

 
Literatura 
 

 

➢ 1° trimestre 

Título: “Quincas Borba”  
Autor: MACHADO DE ASSIS 

Editora: Editora Principis 

(os alunos deverão estar com o livro a partir de 14 de fevereiro de 2022) 

 

➢ 2° trimestre 

Título: “Marília de Dirceu”  
Autor: TOMÁS ANTONIO GONZAGA 

Editora: Sugestão Ed. Martin Claret.  

(os alunos deverão estar com o livro a partir de 2 de maio de 2022) 
 

➢ 3° trimestre 

Título: "O Romanceiro da Inconfidência" 

Autor:  MEIRELES, Cecília  

Editora: Ed. Global (sugestão)  

(os alunos deverão estar com o livro a partir de 1 de setembro de 2022) 

 



    COLÉGIO “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE” 
 

 

Circular:   257/2022 

 

Lista de Materiais – 2º série do Ensino Médio / 2022 

 

Atenção: 
 

O colégio adota o Sistema de Ensino Pitágoras, considerando que este é um entre os três mais 

atualizados e bem avaliados em nosso país, com seus conteúdos estruturados objetivando o 

desenvolvimento de habilidades e competências. 

O valor inclui além das disciplinas obrigatórias, o material de Língua Inglesa (para todas as 

séries) / Espanhol (Ens. Fund II) / Filosofia e Sociologia (Ensino Médio). 

Informamos que o valor deverá ser pago em 4 parcelas (janeiro/ fevereiro/ março/ abril), 

todas com vencimento no dia 10 de cada mês, sendo a primeira para 10 de janeiro de 2022 no boleto 

bancário, ou em 5x parcelado no cartão de crédito diretamente no financeiro do colégio. 

O critério para a entrega das apostilas do primeiro trimestre será mediante a quitação dos 

boletos de janeiro e fevereiro, e a entrega das apostilas do segundo trimestre a quitação dos boletos 

de março e abril. 

Lembramos que, as apostilas serão liberadas pela editora mediante a confirmação destes 

pagamentos, impossibilitando o colégio de antecipar a entrega, caso os mesmos não tenham sido 

efetuados. 

Valores apostilas:  
 

 1º ao 3º Ensino Médio: R$ 1.762,88 (4 boletos de R$ 440,72 ou 5 parcelas de R$ 352,58 no 

cartão de crédito)  

  

1. MATERIAL DIDÁTICO: 
1.1 O aluno deverá reservar 50 folhas, para cada matéria, do caderno universitário ou utilizar 

Fichário. 

1.2 Os materiais referentes às aulas de artes serão solicitados no início do ano letivo.  

2. LIVROS PARADIDÁTICOS : 
 

 

 

 

 

 
Literatura 

 

➢ 1° trimestre 

Título: "O Romanceiro da Inconfidência" 

Autor:  MEIRELES, Cecília  

Editora: Ed. Global (sugestão)  

(os alunos deverão estar com o livro a partir de 14 de fevereiro de 2022) 

➢ 2° trimestre 

Título: “ Campo Geral”      
Autor: ROSA, Guimarães 

Editora: Ed. Global   

(os alunos deverão estar com o livro a partir de 2 de maio de 2022) 

➢ 3° trimestre 

Título: “Terra Sonâmbula” 

Autor: COUTO, Mia 

Editora: Companhia das Letras      

os alunos deverão estar com o livro a partir de 1 de setembro de 2022) 
   
 



    COLÉGIO “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE” 
 

 

Circular:  257 /2022 

 

Lista de Materiais – 3º série do Ensino Médio / 2022 

 

Atenção: 
 

O colégio adota o Sistema de Ensino Pitágoras, considerando que este é um entre os três mais 

atualizados e bem avaliados em nosso país, com seus conteúdos estruturados objetivando o 

desenvolvimento de habilidades e competências. 

O valor inclui além das disciplinas obrigatórias, o material de Língua Inglesa (para todas as 

séries) / Espanhol (Ens. Fund II) / Filosofia e Sociologia (Ensino Médio). 

Informamos que o valor deverá ser pago em 4 parcelas (janeiro/ fevereiro/ março/ abril), 

todas com vencimento no dia 10 de cada mês, sendo a primeira para 10 de janeiro de 2022 no boleto 

bancário, ou em 5x parcelado no cartão de crédito diretamente no financeiro do colégio. 

O critério para a entrega das apostilas do primeiro trimestre será mediante a quitação dos 

boletos de janeiro e fevereiro, e a entrega das apostilas do segundo trimestre a quitação dos boletos 

de março e abril. 

Lembramos que, as apostilas serão liberadas pela editora mediante a confirmação destes 

pagamentos, impossibilitando o colégio de antecipar a entrega, caso os mesmos não tenham sido 

efetuados. 

Valores apostilas:  
 

 1º ao 3º Ensino Médio: R$ 1.762,88 (4 boletos de R$ 440,72 ou 5 parcelas de R$ 352,58 no 

cartão de crédito)  

1. MATERIAL DIDÁTICO: 
1.1 O aluno deverá reservar 50 folhas, para cada matéria, do caderno universitário ou utilizar 

Fichário. 

1.2 Os materiais referentes às aulas de artes serão solicitados no início do ano letivo.  

2. LIVROS PARADIDÁTICOS: 
 

        

 

 

 

 
Literatura 

 

 

➢ 1° trimestre 

Título: “Angústia” 
Autor: RAMOS, Graciliano 

Editora: Ed. Record 

(os alunos deverão estar com o livro a partir de 14 de fevereiro de 2022) 

➢ 2° trimestre 

Título: “ Campo Geral”      
Autor: ROSA, Guimarães 

Editora: Ed. Global 

(os alunos deverão estar com o livro a partir de 2 de maio de 2022) 

➢ 3° trimestre 

Título: “ Nove Noites” 
Autor: CARVALHO, Bernardo 

Editora: Companhia de Bolso 

(os alunos deverão estar com o livro a partir de 1 de setembro de 2022) 

 


