Ensino Fundamental I
ORIENTAÇÕES – FULL-TIME I
Para o bom andamento das atividades realizadas nos horários do nosso Full-Time, seguem algumas orientações
importantes que precisam ser observadas com atenção:
➢ Os alunos devem participar de todas as atividades, podendo escolher apenas um estilo entre os dois
tipos de dança (Clássica/ Street Dance);
➢ Cada projeto tem suas características próprias e, por isso, é preciso providenciar alguns materiais
específicos para as aulas. O horário delas deve ser observado com atenção para que os alunos não
deixem de trazer o necessário nos dias específicos;
➢ O horário para realização de tarefas é de apenas 50 minutos. Logo, as atividades solicitadas, quando
necessário, deverão ser concluídas em casa;
A seguir, vocês encontrarão a lista de materiais necessários em cada projeto para que sejam providenciados. A
exigência dos mesmos para a realização das aulas se dará a partir do dia 01/02/2018.
Para o projeto do Bilinguismo
(Deverá ser entregue para a professora do Full-Time separadamente)
01 Fichário A4 BRANCO, com visor para personalizar, com 4 argolas e lombada de 40cm (Marca Chies);
01 Bloco de fichário (100 folhas – personalizado) – a ser adquirido na secretária do Colégio ou pelo site;
01 Dicionário Inglês/Português MICHAELIS
02 potes de massa de modelar Soft – 150 gr
02 lápis nº 2
02 borrachas
02 apontadores
01 caixa de lápis de cor (12 cores)
01 tesoura sem ponta
01 cola branca
01 caneta marca texto amarela
02 revistas para recortes (pré-selecionadas)
01 tela para pintura 20 cm x 20 cm
01 livrinho de história infantil em inglês (de acordo com sua faixa etária)
01 caderno de caligrafia (pequeno)
Garrafinha para beber água
01 Nécessaire) contendo: 01 toalhinha de mão com nome bordado, 01 porta escova de dente de plástico com
escova de dente e 1 pasta de dente. Esse kit permanecerá no armário do aluno.
Para as aulas de Street dance
Uniforme completo do colégio;
Uso de tênis.
Para as aulas de Dança Clássica
Collant (Para aquelas que comprarão, a Confecção Morathi possui o mesmo com as especificações do Colégio;
ou utilize o que já tiver em casa);
Saia envelope ou shortinho para colocar por cima da meia calça;
Sapatilha rosa ou preta;
Meia calça rosa.
Bolsinha com cordão e com nome da aluna para guardar o uniforme no armário.
Todas as alunas devem usar o cabelo preso, não necessariamente com coque.
A circulação pelo colégio deve ser sempre com o uniforme completo.

Essa roupa deve ser usada apenas para as aulas de dança.
Para as aulas de Judô
Estar devidamente vestido com o Kimono branco (nas medidas corretas da Federação Paulista de Judô).
Uso de chinelo, que deverá ficar na escola no armário do aluno.
O Kimono pode ser encontrado para compra nas diversas lojas de artigos esportivos na cidade;
Bolsinha com cordão e com nome do aluno para guardar o uniforme no armário.
Os alunos que realizarem as aulas de judô com êxito, no final do ano letivo, participam de uma festa
chamada “BONENKAI” – nome dado a uma cerimônia de entrega de faixas e troféus do Judô. Para essa
cerimônia é solicitado o pagamento de uma taxa que será divulgada posteriormente.
Colocar nome em todos os uniformes, inclusive de dança e de judô.

MATERIAL 2018

FULL-TIME I (1ºS e 2ºS ANOS)

R$ 150,00

Forma de pagamento: À vista ou
Parcelamento apenas no cartão de crédito

