Lista de Material 2018 – Instituto Santa Teresa – Fundamental II – 8º Ano
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, no Teatro 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, utilizado para Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Arte, Filosofia.
1 caderno capa dura vermelho de 96 folhas para ciências.
1 pasta para guardar provas e listas de exercícios.
Bloco pautado com logo – procurar na secretaria.
Manual do aluno/agenda: Procurar na secretaria.
Pasta portfólio com 20 plásticos – para redação.
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.
Livros Dídáticos:
Kit de Livros da 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.
Livros paradidáticos????
O material será utilizado já na primeira semana de aula.

