2019 - LICEU PLURAL
1º e 2º ANOS (1 ou 2 dias)

ORIENTAÇÕES GERAIS

1) Datas importantes:
a) Início das aulas:
Alunos novos: 25/01/2019
Todos alunos: 28/01/2019
b) Entrega de materiais Educação Infantil ao 2º ano 25/01/2019:
Alunos matriculados no período da manhã: 8h às 11h
Alunos matriculados no período da tarde: 13h às 16h30
c) 1ª reunião geral: 30/01/2019 – 18h às 19h30 no Bento XVI
2) Horário das aulas:
7h30 às 13h (manhã)
12h05 às 17h35 (tarde)
3) O uso dos uniformes é obrigatório desde o 1º dia de aula ou atividades;
4) Todos os materiais deverão vir etiquetados com o nome e o ano do aluno (livros e cadernos: na capa).

LISTA DE MATERIAIS

LIVROS PARADIDÁTICOS
1 livro paradidático de acordo com a idade do aluno (doação)
1 Gibi de acordo com a idade do aluno

MATERIAL PARA CONSULTA
Revistas para consulta e recorte – Recreio, Time, Veja, Isto é, Terra da Gente, Super Interessante.

MATERIAL DE PAPELARIA/ARTE
2 pastas transparentes com 50 plásticos
100 fls de papel sulfite - A4 – branco
50 fls de papel sulfite - A4 – sulfite 40
1 bloco A3 colorido 120g – Canson
1 bloco A3 branco 120g – Canson
5 sacos plásticos grossos, tamanho ofício, 0,15 com furo
2 fls.de E.V.A. (marrom e azul)
2 cxs de massinha a base de amido com 12 cores
1 tubo de cola branca 40g
1 tubo de cola bastão 40g
1 caixa de lápis de cor c/ 24 cores
1 caixa de canetinha hidrocor c/ 12 cores
2 lápis preto grafite nº 2
1 tesoura sem ponta
1 apontador
2 borrachas
1 estojo com 3 divisórias (pode ser usado)
1 pote de tinta acrílica 250ml – azul
1 agenda Liceu Plural (venda Rajik)
1 brinquedo para doação novo/usado (sugestões: carrinho, panelinha, boneca, lego)
1 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária (doação)

MATERIAL DE HIGIENE

1 caixa de lenço de papel com 50 lenços
Escova de dente, creme dental,1 troca íntima (calcinha ou cueca).
Obs: Uso diário (deverá permanecer no saquinho do Liceu Plural (fornecido pela escola): Escova de dente, creme
dental,1 troca íntima (calcinha ou cueca) e a camiseta da troca (regular ou Plural).

UNIFORME ESCOLAR
Plural
Camiseta do Liceu Plural (manga curta, longa ou regata), bermuda ou calça azul
Calçado: tênis (obrigatório)
Judô - Meninas/Meninos– kimono com o Patch* e chinelos.
*Patch é um tecido branco bordado com o Logo do Liceu e deverá ser aplicado no kimono do lado esquerdo.
Ballet - collant preto com a logo da Olmos Ballet, meia calça e sapatilha rosa, cabelo preso em coque (pedimos que
se possível as alunas venham com o coque de casa). A sainha preta é opcional. Todo o uniforme deverá ser
identificado.
LOCAL AUTORIZADO PARA VENDAS
Uniformes e companhia – Rua Cristóvão Colombo, 386, Guanabara – (19) 3232-7075
RAJIK - Rua Baronesa Geraldo de Resende, 319 - Jardim Guanabara - (19) 2121-5358

