Documentos necessários para matrícula:
- 2 fotos 3x4;
- cópia de RG e CPF – pai e mãe;
- cartão de vacina;

-

- tipagem sanguínea (exame laboratorial);
- certidão de nascimento;
- comprovante de residência.

Valores:
Anuidade Parcial – R$ 23.742,29
*Em 12x de R$ R$ 1.978,52 (1 lanche, almoço ou jantar)
*Em 13x de R$ R$ 1.826,33 (1 lanche, almoço ou jantar)
Anuidade Integral- R$ 47.484,58
*Em 12x de R$ 3.957,05
*Em 13x de R$ 3.652,66
*Alimentação inclusa - 2 lanches, almoço e jantar
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Dados importantes:
todos os materiais deverão ser identificados com o nome da criança;
carga horária de 30 horas semanais – 6 horas;
- horário das aulas: matutino – 7h às 13h; vespertino – 13h às 19h;
Integral 7h às 19h.
- o número máximo de alunos por turma é 20;
- 1 berçarista titular e 1 auxiliar de berçário por grupo, mantendo a
excelência de 1 adulto p/ cada 4 crianças no grupo;
- áreas do conhecimento contempladas: Formação Pessoal e Social,
Conhecimento de Mundo, Natureza e Sociedade;
- 220 dias letivos.
-

MATERIAL ESPECÍFICO
Todo o material é adequado para a faixa etária
Revelação das fotos (Portfólio) – R$ 133,71 ou 12 x R$ 11,14 – 13 x 10,29
Projeto Música em Família (OBS: não incluso show) – R$ 157,50 ou 12 x R$ 13,13 – 13 x R$ 12,12
Pastas fichário com 30 folhas 1 para cada trimestre (Portfólio)
Naninha ou outros objetos de afetivos (Projeto Adaptação) será útil nos primeiros momentos da criança na
escola
Fralda de pano ecológicas (na mochila) - confortáveis e sustentáveis
Sacola impermeável para fraldas
Lenço protetor de fralda de pano Bioliner uso diário
Bola grande (para deixar na escola)
Brinquedo de puxar (carrinho, avião, cavalinho) para deixar na escola
Brinquedo pedagógico (encaixe, montagem ou jogo) para deixar na escola
Chupeta (se usar) ficará na mochila da criança (com nome) – vai e volta todos os dias
Colônia (se usar) fica na escola (com nome)
Creme ou loção hidratante (fica na escola) (com nome)
Protetor solar (ficar na escola) (com nome), se usar
Boné ou chapéu para atividade de área externa (se usar) ficará na mochila da criança (com nome), vai e volta
todos os dias
Jogo de escova e pente para cabelos (fica na escola) (com nome)
Lenço umedecido ecológico (caixa / pote) para deixar na escola
Mamadeiras ou copos (1 para suco e 1 para água) ficará na lancheira da criança, vai e volta todos os dias
Mudas de roupa (na mochila)
Par de meias (na mochila)
Creme e escova dental – ecológica / bambu (fica na escola) (com nome)
Par de sapatos (na mochila)
Pomada para assadura (fica na escola) (com nome)
Sabonete líquido (fica na escola) (com nome)
Sacola impermeável para armazenar roupa suja (ficará na mochila)
Toalha de banho (na mochila)
Caixas de lenço de papel
Caixa de hastes flexíveis de papelão com ponta de algodão
Metros de chita
Metros de algodão cru (trabalhos de artes)
Atenção, nossa escola caminha com os princípios do Projeto Lixo Zero.

Acreditamos em um mundo mais sustentável. Trabalhamos diariamente na gestão dos resíduos
(recicláveis, orgânicos e etc.) e somos uma escola livre de descartáveis.
Conheça e leia o nosso projeto e sugestões no site do Arvense.
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