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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; 

 Os livros de literatura serão informados a cada trimestre. 

 Os alunos deverão vir uniformizados desde o primeiro dia de aula. 
o Uniformes SATC: Moletons e jaquetas nas cores permitidas: verde oliva, preto ou branco, 

sem estampas e/ou listras (cor lisa). 
o Camisetas na cor branca ou preta com o logotipo da SATC. Bermudas, saias e calças padrão 

da SATC. 
o Para Educação Física:  camiseta, bermuda e tênis; 

o Favor escrever o nome do aluno na parte interna da jaqueta de uniforme com caneta para 

tecido.  

o Não será permitido o uso de chinelos ou sandálias de borracha. 
 

                    Os materiais abaixo devem ser entregues no dia             de fevereiro 2021. 
 

01 Fita adesiva transparente 

01 Lixa d’ água - preta 

03 Folha de EVA vermelho 

02 Folha de EVA decorada 

02 Cartolina branca 

03 Metros de fita mimosa qualquer cor 

01 Pacotes de folhas criative Lumi Papers 

01 Resma de folha branca formato A4 

10 Cartolina branca tamanho ofício 

02 Metro de TNT preto 

02 Envelope de papel pardo tamanho oficio  

01 Pacote de balão  

01 Pincel redondo número 08 

01 Pote de tinta acrílica (cor azul) 

01 Pasta arquivo com elástico 

02 Caderno grandes brochura 96 folhas capa dura 

01 Caderno grande brochura com 96 folhas capa dura Ensino Religioso e Inglês(fazer divisão) 

01 Caixa de giz de cera (toquinho) 

01 Pasta catálogo com 50 plástico 

01 Régua 30 cm 

01 Caixa de lápis de cor 

01 Tesoura média sem ponta 

01  Cola branca (tenaz) 

01 Estojo com: 3 lápis, 2 borrachas, 1 apontador, 1 cola bastão (esse penal ficará na escola) 

01 Estojo completo para as tarefas da casa 

01 Toalha de mão 

01 Caixa de cola colorida (6 cores) 

01 Jogo pedagógico de Português ou Matemática 

01 Livro de história educativo (adequado para a idade do aluno) 

01 Pasta de arquivo com elástico 

01  Pasta de arquivo com 80 folhas 

01 Caneta preta permanente 
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01 Caderno de caligrafia (pequeno) 

01 Estojo canetinha hidrocor (12 canetinhas) 

01 Caixa de clips 

01 Pacote de embalagens plásticas (10) saquinhos – (15x10) 

01 Brinquedo de areia (parque) 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Caso você tenha entregado algum(ns) item(ns) desta lista em fevereiro de 2020, 
conforme consta em nossos registros,  poderá entregar apenas o que difere de um ano escolar para 
o outro e providenciar o material de uso pessoal do aluno. 
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