LISTA DE MATERIAIS DIDÁTICOS – CRICIÚMA – 2021
2º ano do Ensino Médio
IMPORTANTE:
 Início das aulas: 08/02/2021 às 07h25
 No 1º dia de aula, o aluno receberá o livro apostilado;
 Todos os materiais de uso pessoal devem ter etiqueta de identificação.
LITERATURA:
Os professores estarão repassando os livros a serem trabalhados em cada trimestre.
EDUCAÇÃO FISICA:
Camiseta ou regata (padrão SATC), bermuda ou calça (padrão SATC) e tênis com solado branco.
QUÍMICA:
Tabela Periódica atualizada – Sugestão: Tabela Atômica dos elementos Prof. J.C. Gonçalves
FILOSOFIA / SOCIOLOGIA:
Apostila integrada – Volume único – a ser adquirida no Apoio Didático do Colégio – Prédio 23.
MATERIAL QUE DEVE PERMANECER COM O ALUNO:
01 caderno para todos componentes curriculares; 01 lapiseira ou lápis; 01 caneta azul; 01 borracha
plástica; 01 régua 30 cm; 01 apontador; 01 tesoura pequena sem ponta; 01 tubo de cola branca 90g; 01
jaleco branco (manga longa) para atividades em laboratório; 01 par de luvas em látex para uso em
laboratório; 01 fone de ouvido com microfone (Head set USB ou P2) para as aulas de Inglês na Plataforma
Cambridge.
ENTREGAR NA ESCOLA NO PRIMEIRO DIA DE AULA:
01 resma de papel A4 branco; 01 marcador para quadro branco.
UNIFORME:
Os alunos deverão vir uniformizados desde o primeiro dia de aula. Somente será permitida a entrada do aluno
com o uniforme padrão abaixo:
 Moletons o u jaquetas nas cores: verde oliva, preto ou branco, sem estampas e/ou listras (cor lisa);
 Camisetas na cor branca ou preta com o logotipo da SATC;
 Bermuda (feminina), saia com 7 cm (aproximadamente 4 dedos) acima do joelho e calça (feminina);
Bermudas e calças masculinas, padrão da SATC (sem alteração em bolso ou zíper);
 Babylook e camisetas com 7 cm (aproximadamente 4 dedos) abaixo do umbigo;
 Para Educação Física: camiseta ou regata SATC, bermuda SATC e tênis;
 Não será permitido o uso de chinelos e sandálias de borracha.
Sugestão: Escreva o nome do aluno na parte interna da jaqueta de uniforme com caneta para tecido.
Esses padrões são de conhecimento dos fornecedores credenciados pela SATC para produzir os uniformes.
Antes de comprar o uniforme escolar da SATC, confira no site www.satc.edu.br o modelo padrão utilizado pelo
Colégio.
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