Lista de Material 2018 – Instituto Santa Teresa – Fundamental II – 1EM
Informações importantes:
1-Todo o material deverá vir devidamente identificado.
2- As aulas começam no dia 25 de janeiro.
3- No dia 25, às 19h, faremos uma reunião com os pais, para apresentarmos as propostas do ano e os professores.
4- O Manual do Aluno/agenda deverá ser preenchido pelos pais e utilizado como um dos canais de comunicação
entre a família e a escola. Deve ser encomendado na secretaria.
6- Os uniformes devem ser marcados com caneta permanente para evitar perdas e troca. Os alunos devem vir
uniformizados já no primeiro dia de aula: camiseta para uso diário, camiseta para Educação Física, bermuda, calça,
agasalho de inverno e jaleco para as aulas de laboratório, tênis para educação física e sapato ou sandália, desde que
sejam presos aos pés ( não podem ser chinelos).
Nossos fornecedores:
Loja Criativa: Rua Dr. José Machado Coelho de Castro, 70 – Centro - Tel: 3153-2068
Uni Store: Rua Barão de Castro Lima, S/N – ao lado da portaria da UNISAL.
Telefones: 3157-1155/ 3152-9273 /3152-9272
Lista de Material




1 caderno de 10 matérias
1 bloco pautado oficial Santa Teresa – procurar na secretaria.
Manual do aluno/agenda – também na secretaria.

Língua Portuguesa





2 cadernos de 4 matérias (1 por semestre)
1 dicionário
Pasta portfólio com 20 plásticos – redação.
Impressões de exercícios – a serem disponibilizados no site da escola/grupo de estudos – 20 impressões por
mês.

História:





Pelo menos 2 matérias do caderno de 10 matérias por semestre ou se preferir 1 caderno de desenho grande
com 100 páginas para o ano todo para as anotações da aula (exclusivo para isso).
Pelo menos 1 matéria do caderno de 10 matérias por semestre exclusivo para as atividades e tarefas ou se
preferir um caderno grande de 96 folhas para o ano todo.
Uma lista xerocada por mês de no máximo 5 páginas.
1 pasta de elástico para produção de um Portfólio de estudo exclusivo para História.

Material de Ensino Religioso


Um caderno pequeno de 96 folhas para anotações da aula e realização de um Diário de bordo - personalize
a capa !

Química:
 Caderno de exercícios – disponível na central de cópias.
Geral:
Estojo completo para uso diário, com:
 4 cores de caneta marca texto,
 Lápis
 Borracha
 Canetas azul e vermelha
 Compasso
 Régua de 20 cm
 Lápis de cor.
 Celular ou tablet para acessar as listas de exercícios, atividades interativas e atividades on -line. (verificar
configurações mínimas no site).
Livros Dídáticos:
1-Kit de Livros da RSB (Rede Salesiana Brasil) (http://loja.edebe.com.br).
2-Material Robótica e Programação:
Será vendido na escola, pela empresa parceira, nos dias 25 e 26 de janeiro, das 8h às 18h.

3- Gramática de Silveira Bueno – Editora Global (será utilizada do 1 ao 3 ano do Ensino Médio)
Material paradidático*
O caçador de pipas - Khaled Hosseini
Auto da Barca do Inferno – Gil Vicente
Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, adaptação de Walcyr Carrasco
Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, adaptação de Rubem Braga
Artigo “Políticas linguísticas como políticas públicas” – Gilvan Oliveira – in: http://e-ipol.org/wpcontent/uploads/2013/06/Politicas_linguisticas_e_Politicas_publicas.pdf
*Ao longo do ano, além dessas leituras, serão trabalhadas outras, que se encontram em domínio público. A lista
completa e as datas das avaliações serão divulgadas no início do ano letivo.

O material será utilizado já na primeira semana de aula.

