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Lista de Material – 3ª série – Ensino Médio 
 

Material Didático 
 

Plataforma pedagógica digital Geekie One que, além de disponibilizar 

o material didático de todas as disciplinas, dispõe de um sistema de 

inteligência para acompanhamento acadêmico dos alunos na realização de atividades, trabalhos 

e avaliações. Para utilização do material digital, os alunos receberão no início do ano letivo um 

notebook do tipo Chromebook após assinatura de um contrato de comodato. 

A aquisição será feita diretamente no site da Geekie: https://loja.geekie.com.br/ 

As orientações específicas serão divulgadas pelo Colégio, juntamente com o código de acesso. 

Língua Portuguesa 
Livro: Alguma poesia 

Autor: Carlos Drummond de Andrade 

Editora: Record 

ISBN: 9786555874617 

 

 

Livro: Angústia 

Autor: Graciliano Ramos  

Editora: Record 

ISBN: 9788501115942 

 

 

Livro: Dois irmãos 

Autor: Milton Hatoum  

Editora: Companhia de Bolso 

ISBN: 9788535908336 

 

 

Livro: Campo Geral 

Autor: Guimarães Rosa  

Editora: Global 

ISBN: 9788526025073 
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Inglês  
 

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

 

Cultura Religiosa e Humanística 
 
Livro: Construir Juntos: ensino religioso - 3 
Autor: Humberto Herrera 
Editora: SM 
ISBN: 978-65-5744-553-2 
 

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 estojo completo com: lápis preto e/ou lapiseira com grafite reserva, caneta azul, preta e 

vermelha, borracha, apontador com depósito, 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 
 

Cadernos e livros precisam estar encapados com plástico transparente e deverão, 
obrigatoriamente, ser identificados com o nome e o ano do(a) estudante. 
O estudante pode reutilizar os materiais que já possui (exemplo: tesoura, apontador...) 

Havendo necessidade outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano. 
 

 

  

O Colégio São Francisco Xavier estabeleceu uma parceria com as Editoras FTD e SM para que 

as famílias façam a aquisição do material didático com descontos especiais. Haverá um link 

específico que será divulgado em dezembro somente para os estudantes matriculados no 

Colégio. Essa parceria inclui livros didáticos e paradidáticos em ambas as editoras. 
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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: www.uniforall.com.br 
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