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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. 

 

 

1. LÍNGUA PORTUGUESA – 01 dicionário de Português  

 
2. INGLÊS – 01 dicionário de Português/Inglês.  

 
3. PRODUÇÃO TEXTUAL – 01 caderno bruchura grande de 90 folhas; 04 postit coloridos. 

 
4. DESENHO TÉCNICO– 01 pasta de elástico com canaleta (exclusiva para desenho);  01 b loco de 

desenho A4 com margem, sem legenda ; 01 lápis B ou lapiseira 0.7 com grafite 2B; 01 lápis 

2B; 01 borracha plástica 01 par de esquadros 60° e 45°; 01 transferidor de 180°; 01 compasso/grafite 
para compasso; 01 régua de 30 cm (Acrílico); 01 lixa de unha; 01 rolo de fita crepe; 01 flanela; 01 
escalímetro (opcional). 

 
 

5. MATERIAIS PARA USO DIÁRIO DO ALUNO – 01 caderno para todos os componentes curriculares; 
01 penal completo (01 lápis, 01 borracha, 01 apontador, 01 caneta azul; 01 tesoura sem ponta; 01 
tubo de cola 90g; 01 caixa de lápis com 12 cores). 

 
6. MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA (Secretaria) NO 1º DIA DE AULA: 01 pacote de 

papel sulfite colorido; 03 cartolina branca; 01 resma de papel A4 (sugestão chamex); 01 folha de papel 
cartão (qualquer cor); 02 folha de E.V.A (qualquer cor); 10 cartolinas formato A4; 02 envelopes 
pardos A4; 1 caixa de clips; 01 cola Tek bond; 01 pote de tinta acrílica 250ml (cor branco) 
 
 
OBS: 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. 

 
 

 

http://www.satc.edu.br/

