LISTA DE MATERIAIS DIDÁTICOS – TURVO – 2022
1º ano do Ensino Fundamental
IMPORTANTE:

Início das aulas: 14/02/2022, 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 o u sandálias de borracha.

Os materiais abaixo devem ser entregues no dia 15 de fevereiro de 2022
01
Caixa de cola colorida – 6 cores
01
metro de chita.
02
Lixa d’ água - preta
01
Fita Scot marron
01
Fita dupla face
03
Folha de EVA branca
03
Folha de EVA decorada
04
Cartolina colorida
04
Metros de fita mimosa qualquer cor
03
Pacotes de folhas criative Lumi Papers
01
Resma de folha branca formato A4
20
Cartolina branca tamanho ofício
02
Metro de TNT estampado
03
Envelope de papel pardo tamanho oficio
01
Pasta com aba elástico
01
Pasta arquivo com elástico
03
Caderno grandes brochura 96 folhas capa dura
01
Caixa de giz de cera (toquinho)
01
Pasta catálogo com 100 plástico
01
Jogo de canetinha hidrocor
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
Caneta preta permanente
01
Jogo pedagógico de Português ou Matemática
01
Livro de história educativo (adequado para a idade do aluno)
01
Pasta com elástico transparente
01
Caixa de clips
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