
                                                            

Documentos necessários para matrícula: Dados importantes: Uniforme: 
- 2 fotos 3x4; 
- cópia de RG e CPF – pai e mãe; 
- cartão de vacina; 
- tipagem sanguínea (exame laboratorial; 
- certidão de nascimento; 
- comprovante de residência; 
- atestado de saúde (aptidão física). 

 

 
- todos os materiais deverão ser identificados com o nome da 

criança; 
- 200 dias letivos; 
- carga horária de 25 horas semanais; 
- horário das aulas: matutino – 7h30 às 12h30; vespertino – 
13h30 às 18h30; 
- o número máximo de alunos por turma é 25; 
- 1 professora titular (a partir de 12 alunos, haverá também 
uma professora auxiliar); 
- áreas do conhecimento contempladas: Formação Pessoal e 
Social, Conhecimento de Mundo, Natureza e Sociedade; 
- aulas intracurriculares: Biblioteca, Música/Teatro, 
Psicomotricidade, Inglês e Espanhol. 

 

 
O uniforme é de uso obrigatório. Ele 
deverá ser adquirido nas: 

 
*Malharia Allegro 
SGAN 716 Lj.48 Bl. “E” 
Asa Norte/Brasília-DF 

   Tel: (61) 3273-8573 

 
*Malharia Oliveira 
706/707 Norte Bl. "B" Lj. 24 
Brasília- DF 
Tel: (61) 3036-3227 

 Valores : 

Cartão Alimentação: R$54,00 

Anuidade Regular: R$ 

24.278,56 
*Em 12x de R$ 2.023,21  
*Em 13x de R$ 1.867,58 

Anuidade (Regular + AV): 48.557,12  
*Em 12x de R$ 4.046,43 
*Em 13x de R$ 3.735,16 
*Alimentação inclusa (2 lanches, almoço e 
jantar) 

Qtd MATERIAL ESPECÍFICO 
Todo o material é adequado para a faixa etária 

1 Projeto de Promoção de Leitura – 120 livros / ano – R$ 502,79 ou 12 x R$ 41,90 – 13 x R$ 38,68 
1 Projeto Uno Internacional SE+BE – R$ 1.085,88 + Ambientes Digitais – R$ 157,53 - Total de R$ 1.243,42 (site) 
1 Revelação das fotos (Portfólio) – R$ 133,71 ou 12 x R$ 11,14 – 13 x 10,29 
1 Projeto Música em Família (OBS: não incluso show) – R$ 231,00  ou 12 x R$ 19,25 – 13 x R$ 17,77  
1 Pasta Polionda 3cm para guardar as atividades 
1 Estojo contendo lápis jumbo triangular, borracha e apontador (na mochila) vai e volta todos os dias 
2 Caixas de giz de cera de estaca preta 
3 Pastas catálogo com 30 plásticos 1 para cada trimestre (Portfólio) 
1 Bola média 
1 Brinquedo pedagógico (encaixe ou quebra cabeça) para a faixa etária de 5 anos 
2 Garrafinhas com o nome da criança (1 para água e 1 para suco) diariamente na lancheira 
1 Escova dental com protetor - ecológica / bambu de cerdas e creme dental 
1 Toalha de rosto com o nome da criança (ficará na mochila). Deve ser enviada diariamente 
6 Caixas de lenço de papel (para higiene pessoal) 
1 Protetor solar (na mochila com nome), se usar 

1 Boné ou chapéu para atividade na área externa (se usar) - ficará na mochila da criança (com nome), vai e volta todos os dias 

2 Metros de chita colorida (listrada, florida, xadrez) para trabalhos de artes 
4 Revistas em quadrinhos (gibi) – Mônica, Cascão, Magali, Mafalda, Calvin e Haroldo, Snoopy, Ricardo Siri Liniers. 
1 Tesoura de cabo preto, confort, sem ponta e com o nome gravado 
3 Caixas de gizão de cera 12 cores (trabalhos de artes) 
1 Tubo de cola branca 500ml (trabalhos de artes) 
3 Folhas de lixa (trabalhos de artes) 
2 Potes de massinha 500g (trabalhos de artes) 
2 Potes de tinta guache 500g (trabalhos de artes) 
2 Pincel 2 cm e redondo nº. 8 
8 Folhas de cartolina dupla face (trabalhos de artes) 
1 Rolo de barbante colorido (trabalhos de artes) 
3 Folhas de micro-ondulado (trabalhos de artes) 
2 Blocos de Papel Criativo (trabalhos de artes) 
5 Unidades de anilina, uma de cada cor 
2 Estojos de canetinhas 12 cores 
1 Caixa de lápis de cor grosso triangular 12 cores 5,5mm (trabalhos de artes) 
1 Caixa de Acricor cola relevo com 6 cores 
1 Bloco vocabulário Arvense 
1 Folhas de papel Paraná ou papel Holler A4 
1 Bloco de papel colorido A3 110g/m2 
1 Pasta polionda A4 
3 Lápis preto triangular jumbo 
1  Caneta hidrográfica 4mm 12 cores 
1 Caneta Giz Líquido – 12 cores 
1 Carvão Vegetal Para Desenho – 6 unidades 
1 Material dourado 
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