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UNIFORMES

Uniforme Escol
O uniforme escolar é composto por:
- Camiseta;
- Moletom;
- Casaco canguru;
- Casaco de soft;
- Calça feminina de suplex ou moletom;
- Calça masculina, seletel, malha colegial ou moletom;
- Calça jeans azul tradicional, para ambos os sexos.
Quando muito frio, os alunos poderão colocar um casaco mais quente, desde que
estejam usando o moletom e o casaco canguru/casaco de soft por baixo.

Educação Físíca
Camiseta de manga curta, manga longa ou regata. Calção, bermuda e abrigo de moletom,
microﬁbra, tactel ou suplex. Não será permitido o uso de: calça, bermuda, calção e macacão
jeans; saia, vestido, chinelo, sapato, sapatilha e tamanco. Recomendamos o uso de tênis de
cadarço e sem salto. Todas as peças devem ser do uniforme do Dorothea e estar identiﬁcadas.
Durante as aulas, alunos de cabelo comprido deverão mantê-los presos.

Feira do Uniforme Usado
Os alunos interessados em trocar, vender ou doar uniformes usados, em bom estado, podem
deixá-los na escola. Lembramos que estes uniformes precisam ser identiﬁcados com o nome
do aluno, a turma, o valor pretendido na venda ou se são para doação.
Durante o período que compreende o mês de janeiro até o dia 12 de fevereiro, os uniformes
ﬁcarão à disposição dos interessados na escola. Após essa data os uniformes que não foram
vendidos ﬁcam ao dispor dos seus donos até o dia 26 de fevereiro, quando então serão
encaminhados para fazer parte do acervo da escola. Os uniformes que sobrarem serão vendidos
/doados pela escola em ações promovidas no início do inverno e no início da primavera.
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MATERIAIS

Matiais de Uso Individual
- 1 Caixa de lápis de cor
- 1 Lápis de escrever
- 1 Borracha
- 1 Apontador
- 1 Caixa de giz de cera
- 1 Tesoura resistente sem ponta
- 1 Tubo de cola líquida pequeno
- 1 Cola bastão
- 1 Caderno grande capa dura (não espiral) 46 folhas
- 1 Pastinha com elástico (para o tema de casa)
- 1 Tapete ou almofada
- 2 Fotos 3x4
- 1 Massa de modelar com 12 cores
- 1 Pote plástico identiﬁcado com o nome (para guardar a massinha)
- 1 Copo plástico resistente
- 1 Guardanapo de pano (para o lanche)
- 1 Camiseta tamanho adulto usada para atividades com tinta
- 1 Estojo de canetinhas hidrocor ponta ﬁna

Matiais de Uso Coletivo
- 1 Pote de tinta têmpera qualquer cor
- 1 Pincel Nº 8
- 50 Folhas de Ofício
- 20 Folhas de ofício coloridas
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A escola adotará para o 1º ano do Ensino Fundamental I a coleção do sistema de ensino
Bernoulli, que compreende as disciplinas de Português, Matemática e Eu no mundo
(socioemocional). Para cada disciplina o aluno receberá 2 volumes de materiais didático que
serão entregues no decorrer do ano letivo. O Material estará disponível na escola. O valor, as
condições de compra e o prazo de entrega do volume um serão informado através do ClassApp.

IMPORTANTE
Trazer o material de uso coletivo no dia da entrevista c/ a professora e o material de uso individual
no 1º dia.
Todo material deve estar identiﬁcado com o nome do estudante.
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