Lista de Material 2018 – Instituto Santa Teresa – 2ºAno Fundamental I
Informações importantes:
1-Todo o material deverá vir devidamente identificado.
2- As aulas começam no dia 25 de janeiro.
3- No dia 24 as professoras receberão o material, a partir das 15h.
4- No dia 25 faremos uma reunião com os pais, às 19h, para apresentarmos as propostas do ano.
5- A agenda será entregue na primeira semana e deverá ser preenchida pelos pais e utilizada como um dos
canais de comunicação entre a família e a escola. Para conhecer outros canais, acesse nosso site:
www.institutosantateresa.com.br, na Área do aluno, Mural 21.
6- Uniformes: Devem ser marcados com caneta permanente para evitarmos perdas e troca. Os alunos devem
vir uniformizados já no primeiro dia de aula: camiseta para uso diário, camiseta para Educação Física, bermuda,
shorts-saia ou calça, agasalho de inverno.
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
3 cadernos capa dura 50 folhas nas cores Amarelo –
2 borrachas branca (Não deixar faltar no estojo)
Verde e Azul para (LP – Mat. - Leitura)
1 caixa de lápis de cor (Com nome)
1 caderno de caligrafia pequeno
1 tesoura sem ponta (Com nome)
1 régua de 15 cm para ficar no estojo
2 pastas plásticas com elástico (Azul e
transparente)
ARTE
1 bloco de atividades pautado com logotipo da
01 cadernos de desenho (sem margem)
escola
01 papel celofane
1 bloco de canson A4 (Branco)
01 papel espelho
1 calculadora (Pequena)
01 estojo de canetinhas
1 folha de EVA (Azul menino / Amarelo menina)
01 caixa de tinta guache
2 lápis preto (com nome)
01 pcte pequeno de gliter
2 colas bastão (Não deixar faltar no estojo)
01 pcte pequeno de lantejoula
1 apontador com depósito
DIDÁTICOS:
Apostila RSB (Rede Salesiana Brasil) (http://loja.edebe.com.br).
Material Robótica e Programação: Será vendido na escola, pela empresa parceira, nos dias 25 e 26 de janeiro,
das 8h às 18h
Inglês: - JOIN US - Pupil’s Book – Editora: Cambridge
PARADIDÁTICOS:
1º trimestre: Kabá Darebu, Daniel Munduruku – Ed. Brinque Book (adquirir com a professora)
2º trimestre: Nascer Sabendo, Ronaldo Simões Coelho – Ed. FTD
3º trimestre: O livro Mágico, KT. Hao – Ed. FTD

O material será utilizado já na primeira semana de aula.

