
Lista de Material de Uso Individual – 3ª série Ensino Médio – 2021

⇒ Todo material deverá ser adquirido até o início do ano letivo, tendo em vista que alguns itens poderão ficar em falta  no
decorrer do ano no comércio.
⇒ Trazer uma garrafinha de água para uso diário. Tal atitude contribui para uma vida saudável.
⇒ A agenda será entregue no primeiro dia de aula, sem custo para o aluno.
⇒ Material de Uso Diário (Identificar todo o material com o nome completo e o ano do aluno)

Área do Conhecimento Livros: Título/Autor/Editora e Material Complementar 

 Língua Portuguesa

 1 Gramática, para consulta.   se for adquirir uma nova, a indicação é: Aprender e

praticar gramática. Mauro Ferreira. 4ª edição. São Paulo, 2014. Editora FTD.

 Minidicionário da Língua Portuguesa. Silveira Bueno. Editora FTD. (De acordo com a

NOVA ORTOGRAFIA - sugestão)

 Química  Tabela Periódica de Química.

 Filosofia  Fundamentos da Filosofia: História e grandes temas. Gilberto Cotrim. Editora Saraiva.

17ª edição. 2013.  (somente para alunos novos no CSF)

 Sociologia  360º: Sociologia: diálogos compartilhados (volume único). Agnaldo Kupper. 1ª edição.

Editora FTD. 2015. (somente para alunos novos no CSF)

Material de uso diário
 penal ou estojo, caneta azul, caneta preta, lápis, borracha, apontador, tesoura, tubo de

cola em bastão, régua e um caderno universitário.

 Todos os materiais da Editora FTD (Sistema de Ensino e livros didáticos) poderão ser adquiridos pelo ecommerce, conforme

folder em anexo.

 Material FDT Sistema de Ensino – 3ª SÉRIE. 

O SISTEMA DE ENSINO (MÓDULOS) É CONSUMÍVEL, OU SEJA, NÃO PODERÁ SER UTILIZADO DE ANOS ANTERIORES.

 Não será permitido apresentar-se sem o material necessário para as aulas diárias.

 De acordo com a legislação vigente é PROIBIDA reprodução (fotocópia) total ou parcial do material didático utilizado no

colégio.

Observações: 

Horário das aulas (3ª  série): 
MATUTINO: 7h20min às 11h40min (segunda e quarta-feira) 

     7h20 às 12h20 (terça a sexta-feira) 

VESPERTINO: 13h20 às 16h55min (segunda e quarta-feira) 

Início das aulas:* 
Dia: 08 de fevereiro de 2020 (segunda-feira). 



Reunião  com os  pais e/ou Responsáveis:* 
 A data e horário deste momento serão divulgados oportunamente. 

 

* Sobre a modalidade das aulas (presencial, remota ou híbrida), assim como a data da reunião de pais e/ou responsáveis enviaremos 

maiores informações via Central do Aluno e Responsável no início do ano letivo. 

 

#Dica de Leitura: Como sabemos que o processo educacional exige dos nossos alunos e também dos pais e/ou responsáveis 

maiores conhecimentos em como lidar com os filhos, o Colégio Sagrada Família indica uma leitura que pode contribuir neste 

aspecto: A Síndrome do Imperador: pais empoderados educam melhor. Leo Fraiman. Editora FTD. 2019. 

 

 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria do Colégio. 

 

Cordiais saudações, 

Irmã Ana Besel. 

Diretora 


