ORIENTAÇÕES GERAIS
LICEU PLURAL 2020

INÍCIO DAS AULAS: 24/01/2020 – ALUNOS NOVOS
27/01/2020 – TODOS OS ALUNOS
1) Horário do Liceu Plural: período manhã Liceu Plural das 7h30 às 13h20 e período tarde Liceu Plural das 12h05
às 17h55. Após as 17h55, o aluno do Liceu Plural será encaminhado para o setor do Ensino Fundamental 1 para
aguardar o responsável.
2) Lista de material Liceu Plural 2020:
Contrato do Liceu Plural 5 dias – A lista de material encontra-se no site do colégio.
Contrato do Liceu Plural 1,2,3 ou 4 dias – A lista de material será entregue na primeira semana de aula do (a)
aluno (a) no Liceu Plural, de acordo com os dias contratados.
3) Reunião geral do Liceu Plural: 29/01/2020; Local: Auditório Bento XVI – 18h30 às 20h.
4) Agenda: Fornecida pelo Liceu.
5) Uniformes: O uso dos uniformes do Plural é obrigatório desde o 1º dia de aula.
Uniforme escolar do Liceu Plural:
Plural EDUCAÇÃO INFANTIL
Camiseta do Liceu Plural (manga curta, longa ou regata), bermuda ou calça vermelha
Calçado: tênis (obrigatório)
Plural EF1 e EF2
Camiseta do Liceu Plural (manga curta, longa ou regata), bermuda, calça azul (moletom, tactel, bailarina ou legging)
Calçado: tênis (obrigatório)
LOCAIS AUTORIZADOS PARA VENDAS
Uniformes & Cia – Rua Cristóvão Colombo, 386, Guanabara – (19) 3232-7075
E-mail: jose_suzigan@uol.com.br
RAJIK - Rua Baronesa Geraldo de Resende, 319 - Jardim Guanabara – (19) 2121-5358 e 2121-5359
E-mail: rajikcampinas@yahoo.com.br
Uniformes para ballet e judô (1º ao 5º ano do Liceu Plural):
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.
Endereço para compra do uniforme: La Ballerina: Rua Guilherme da Silva, 300 – Cambuí – (19) 3253-2369.

Judô: Kimono (com o Patch* costurado do lado esquerdo do peito), cabelos presos e chinelos.
*Patch é um tecido branco bordado com o Logo do Liceu e deverá ser aplicado no kimono do lado esquerdo.
Endereço para compra do uniforme: Uniformes & Cia – Rua Cristóvão Colombo, 386, Guanabara – (19) 3232-7075.

LISTA DE MATERIAIS – 2020
LICEU PLURAL - 1º ano (5 dias)

MATERIAL DE PAPELARIA
1 agenda Liceu Plural (fornecida pelo Liceu)
2 pastas transparentes com 50 plásticos
100 folhas sulfite A4 - papel reciclado
50 folhas sulfite A4 - sulfite 40
1 pacote com 50 folhas de lumi paper fluorescente 90g
5 saquinhos plástico zip lock 12x19cm
2 pacotes de massa de EVA com 10 cores – p/ artesanato
1 caixa de massinha à base de amido com 12 cores
3 forminhas de plástico de massinha
1 pacote de 400g de areia laranja
1 estojo aquarela em pastilhas – 12 cores
2 tubos de cola branca 40g
2 tubos de cola bastão 40g
1 caixa de lápis de cor 12 cores
1 pacote com 100 unidades de lantejoulas 6mm – cor verde
2 metros de Papel Autoadesivo Transparente
1 brinquedo usado ou novo
1 jogo pedagógico usado ou novo
1 livro paradidático de acordo com a faixa etária do (a) aluno (a)
Obs: usaremos o estojo do período regular (estojo com lápis grafite, borracha, apontador e tesoura).

MATERIAL DE HIGIENE DE USO PESSOAL


1 caixa de lenço de papel

Deverão permanecer no saquinho do Liceu Plural fornecido pela escola:
 1 escova de dente,



1 creme dental,
1 troca íntima (calcinha ou cueca) e a camiseta da troca (regular ou Plural).

