MATERIAIS PESSOAIS
PROJETO UNO
Venda dos módulos no site:
www.uno-internacional.com/br
Valor anual: R$ 494,00
* 10x s/ juros no cartão de crédito

LITERATURA INFANTIL
Escolha e compre um dos títulos abaixo
- Pedro e Tina – Stephene Michael
- A casa sonolenta – Audrey Wood
- O sanduíche da Maricota – Avelino Guedes
- Alice no país das maravilhas – Maurício de Souza

AULA INAUGURAL
As aulas terão início no dia 06 de fevereiro de 2017
(segunda-feira), com uma programação muito especial para
as crianças.
HORÁRIO DE AULA: 07:30h às 12:00h
FORMAÇÃO DE PAIS: 13/02 (segunda-feira) às 19:00h

01 pasta fichário universitária sem folhas com 2 ou 4 argolas
(qualquer cor) – personalizar a capa com a foto da criança.
01 Pasta Criativa com 9 cores e 36 folhas – folhas lisas
01 classificador amarelo de polietileno pequeno com elástico
03 classificadores amarelo de polietileno grande com elástico
02 classificadores amarelo de polietileno grande com trilho
01 avental grande e comprido de tecido ou plástico
01 diário escolar (adquirido na escola) – R$ 20,00
01 tesoura pequena de ponta arredondada
01 fantasia infantil (usada)
01 copo, 01 prato, talheres, e toalhinha (uso diário)
01 mochila grande
01 lancheira
02 literaturas infantis para a ciranda de livros
01 boia de braço (trazer cheia nos dias de banho de piscina)
02 revistas usadas para pesquisa (Boa Forma, Saúde, Recreio,
etc.)
01 almofada pequena com capa removível
01 maleta de polietileno (Tamanho A3) – Transparente ou
amarela)
08 lápis grafite nº 2 triangular (grosso)
02 borrachas
500 fls. de papel ofício A4
01 caixa de giz de cera (grosso)
01caixa de lápis de cor (JUMBO) triangular com lapiseira
própria (12 cores)
01 estojo de hidrocor (12 cores)
01 estojo de piloto (12 cores)
01 garrafinha de bolinha com sabão

MATERIAIS QUE SERÃO NECESSÁRIOS TER EM CASA E EVENTUALMENTE TRAZIDOS PARA A ESCOLA
QUANDO SOLICITADOS.
- 01 pacote de forminha - 01m de tecido - 01m de contact colorido – 01m de contact transparente – 01 pacote de
lantejoula grande - 01 pacote de penas coloridas - 02 cartelas de botões grandes - 02 caixas de fósforo - Lápis Giz de cera - Lápis de cor - Borracha - Hidrocor – Cola- Lapiseira -Revistas usadas - Tesoura

UNIFORME ESCOLAR
Meninas: Camisa, camiseta, short tactel ou elanca, calça bailarina de elanca padronizada da escola.
Meninos: Camisa, camiseta, short tactel ou elanca padronizado da escola.
Uniforme de Educação Física: Bermuda de elanca e camiseta.
Local de venda:
Loja Tribos – Rua H, nº 71 - Conjunto Milton Gomes – Tel:

98130-7179

Obs. Não é permitido o uso de sandálias, tamancos, short ou bermuda jeans.
O grupo escolar é reconhecido pelo uniforme, portanto, seu uso é obrigatório.
É permitido o uso de tênis ou babuche nas cores preto, branco, cinza ou amarelo.
* Todos os materiais de uso pessoal deverão estar identificados com o nome da criança e será devolvido ao término no
ano letivo na situação em que se encontrar.

