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Lista de Material – 3ª série – Ensino Médio
Material Didático
Os alunos já possuem os livros didáticos, pois serão utilizados os mesmos do ano anterior.
Ao longo do ano, serão solicitados livros paradidáticos.

Inglês
Colégio fornecerá o material para o Projeto Bilíngue no início do ano letivo.

Espanhol
Livro: Embarque 3 – Libro del Alumno
Autor: Alonso Cuenca Monteserrat
Editora Edelsa - Disal
ISBN: 9788490813102

Materiais de uso pessoal
• 10 cadernos universitários de capa dura de 96 folhas, um para cada disciplina ou um fichário
com divisórias para ser dividido entre as disciplinas.
• 1 caderno capa dura brochura ¼ para Projeto de Vida.
• 1 estojo completo com: lápis preto e/ou lapiseira com grafite reserva, caneta azul, preta e
vermelha, borracha, apontador, tesoura, cola e régua de 30 cm, compasso, transferidor, jogo
de esquadro.
• 1 caixa de lápis de cor.
• 1 pasta catálogo transparente com 20 sacos plásticos.
• 1 pasta com elástico transparente para guardar as atividades escolares.
• 1 avental de manga longa de algodão para ser utilizado, obrigatoriamente, nas aulas de
laboratório.
• 1 calculadora simples com operações básicas.
• 3 blocos autoadesivos tipo post-it ou similar.

Importante
• Diariamente, o(a) estudante deverá trazer na mochila: 1 garrafinha de água, 2 máscaras e um
frasco pequeno de álcool em gel. Lembramos que dispomos de dispensers de álcool em gel
espalhados pelo colégio, mas o aluno também deverá ter o seu próprio por segurança.
• Cadernos e livros precisam estar encapados com plástico transparente e deverão,
obrigatoriamente, ser identificados com o nome e o ano do(a) estudante.
• Havendo necessidade, materiais como lápis, borracha e apontador, deverão ser repostos pela
família ao longo do ano.
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Observações
A LIVRARIA DA PRAÇA fará a venda dos materiais didáticos via online e
estará no Colégio São Francisco Xavier no período de 13 a 16 de
dezembro de 2021, das 9h às 17h30.
Telefone para contato: 97661-6336.

UNIFORMES
O uso dos modelos antigos de uniforme continuará sendo permitido. Portanto, não existe a
obrigatoriedade do uso dos novos modelos.
Os uniformes poderão ser adquiridos nos endereços que seguem:
Thiamar
Telefone: (11) 2272-4519 ou (11) 11 93282-6621. (WhatsApp)
Endereço: Rua Silva Bueno 1156 – Ipiranga, São Paulo
Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 10h às 18h
Site: https://uniformesthiamar.com.br/uniformes-escolares/uniforme-sao-francisco-xavier
Unifor-all
Telefone: (11) 2295-2920 ou (11) 3796-5977 ou (11) 97171-1466 (WhatsApp)
Endereço: Rua Cândido Vale, 251 – Tatuapé – São Paulo
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h e sábado, das 9h às 13h
Site: https://uniforall.com.br/categoria/colegios-atendidos-colegio-sao-franciscoxavier/5704?F_MARCA=4
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