LISTA DE MATERIAIS DIDÁTICOS – CRICIÚMA – 2022
3º ano - Ensino Fundamental - Anos Iniciais
IMPORTANTE:









Início das aulas: 14 de fevereiro de 2022, às 13h15 – Prédio 22;
No 1º dia de aula, o aluno receberá o livro apostilado e uma agenda escolar;
Todos os materiais assinalados com
devem ter etiqueta de identificação com nome do (a) aluno (a);
Os livros de literatura serão informados no 1º trimestre na reunião de pais;
Os materiais abaixo devem ser entregues a professora no 1º dia de aula.
Para segurança dos alunos os jogos/brinquedos pedagógicos devem constar o selo do INMETRO.
Os alunos deverão vir uniformizados desde o primeiro dia de aula.
Uniforme padrão SATC: Moletons e jaquetas nas cores: verde oliva, preto ou branco, sem estampas e/ou listras
(cor lisa). Camisetas, baby look, na cor branca com o logotipo da SATC. Bermudas, saias e calças padrão da
SATC. Escrever o nome do aluno na parte interna da jaqueta de uniforme com caneta para tecido.
 Educação Física: camiseta, bermuda e tênis; para segurança dos alunos, não será permitido o uso de chinelos
e sandálias de borracha.

Quantidade
Materiais
01
Fita adesiva transparente
02
Folhas de EVA ( preta ou branca)
01
Folha de EVA com gliter
02
Refis de cola quente, um grosso e um fino
03
Envelopes de papel pardo tamanho ofício
01
Tubo de cola branca 90gr
01 metros
Contact transparente
01
Cartolina branca
01 pacote
Folhas ofício A4 colorida
02 metros
TNT branco
1
Aquarela escolar
01 caixa
Cola colorida
01
Marcador para quadro branco na cor preta
02
Capas para encadernação A4 (uma preta e uma cristal)
01
Folhas de papel celofane transparente
01
Guache verde grande (Artes)
01
Pincel chato nº 06 (Artes)
01 bloquinho
Post-it (notas adesivas)
04
Unidades de presilhas “jacaré” (Tecnologias Aplicadas)
02
Pilhas “moeda” lítio 3 volts(Tecnologias Aplicadas)
02
Cadernos grandes brochura 96 folhas capa dura
01
Caderno grande brochura 48 folhas (língua inglesa)
01
Régua de 30 cm
01
Caixa de lápis de cor
01
Jogo de canetinha hidrocor
01
Tesoura média sem ponta
01
Penal com: 03 lápis, 02 borrachas, 01 apontador , 01 cola bastão grande
02
Pastas de arquivo plástica transparente com elástico
01
Caneta permanente ponta média
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