História:
O IST preza por uma ação fundamentada nos parâmetros de uma educação voltada para reflexão,procurando levar
os educandos a serem cidadãos críticos e reflexivos, capazes de construir sua própria identidade e ser um agente
transformador da sociedade a qual está inserida.

Projeto:
O Santa Tereza prepara para o amanhã.
Os avanços nas ciências têm contribuído para mudanças na prática pedagógica.
Hoje, não basta ao educando o domínio dos conteúdos, faz-se necessário uma visão ampla do contexto mundial. Os nossos
projetos tem como objetivo tornar o nosso aluno uma pessoa reflexiva, capaz de construir seu próprio conhecimento.
"Resgate seu prazer em aprender. Conheça nossa escola e nossos projetos."

Verificação de Apredizagem :
As notas de todos os alunos ( do Jardim até o Ensino Médio ) podem ser acessadas pelo nosso Site :
www.institutosantatereza.com.br.

Esportes:
1 - Quadra Poliesportiva Oficial
Vôlei
Futsal

Basquete
Handebol

Estrutura:
Área : 2000m² com 800m² de construção.
Amplas salas de aula
Sala de professores
Sala da Coordenação
Praça de eventos
Praça de alimentação
Laboratório de Informática
Laboratório de Ciências / Química e Biologia
Sala Psicopedagógica.
Piscina Semi-olimpica
Sala de Música

Horários:
Manhã : 7h às 12:30 Educação infantil – Fundamental
e Médio.
Tarde : 13 h às 17:30 Educação Infantil e Ensino
Fundamental I e 5ª Série (Fundamental II)

Documentação necessária para matrícula:
Cópia do registro de nascimento;
Cópia do RG e CPF do responsável ;
Cópia do RG do aluno ( Ensino Médio)
Cópia de comprovante de endereço do responsável;
2 fotos 3x4 ;
Cópia da carteira do plano de saúde ( se tiver ).
Transferência ( a partir do 2º Ano );

...

Declaração de quitação da escola anterior.

Investimento

Escola é uma empresa que ensinando,
enriquece comunidades, cria laços e forma
cidadãos.

Escola é uma empresa que
ensinando, enriquece comunidades,
cria laços e forma cidadãos.

Estrutura e qualidade de ensino ao seu alcance.
INSTITUTO SANTA TEREZA
Quadra E 08 A lote 01 Ouro Preto Olinda

www. institutosantatatereza.com.br

Cep.: 53 370 530 Fone: ( 081) 34293201

ist@insitutosantatereza.com.br

