LISTA DE MATERIAIS DIDÁTICOS – CRICIÚMA - 2021
7º ano do Ensino Fundamental
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.
LÍNGUA PORTUGUESA / LITERATURA:
Os livros de Literatura serão informados no 1º trimestre e poderão ser adquiridos no Colégio.
PRODUÇÃO TEXTUAL:
01 pasta arquivo com 50 plásticos.
ARTE:
01 pasta plástica com elástico; 01 folha de papel cartão e 01 marcador para quadro branco (Estes últimos
materiais devem ser entregues à professora de Arte no primeiro dia de aula).
DESENHO GEOMÉTRICO:
01 pasta plástica com elástico (exclusiva para desenho) contendo: 01 bloco A4 com margem e sem legenda;
01 lápis B; 01 borracha plástica; 01 par de esquadros 60° e 45°; 01 transferidor de 180°; 01 régua de 30 cm
(acrílico); 01 compasso (grafite tipo B); 01 lixa de unha; 01 flanela; 01 pasta arquivo com 50 plásticos. Todos
os materiais são de uso pessoal do aluno e devem estar com o aluno em todas as aulas de Desenho Geométrico.
MATERIAIS DE USO PESSOAL DO ALUNO:
01 caderno para todos os componentes curriculares; 01 estojo completo (01 lápis, 01 borracha, 01
apontador, 01 caneta esferográfica azul; 01 tesoura sem ponta; 01 tubo de cola 90g); 01 caixa de lápis com
12 cores.
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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