Olá Aluno da EMF!
É com prazer que anunciamos que a EMF está chegando e logo estaremos
juntos. Para isso é necessário começar arrumar a nossa mala. Não é bom
deixarmos para última hora, pois imprevistos acontecem, não é mesmo?
Então, que tal fazermos juntos o checklist?
Bagagem: Somente UMA Mochila ou Mala + uma Bolsa com os itens de
Hospedagem. (Durante o prático necessitamos de mobilidade. Caso sua
mala seja exageradamente grande, será convidado a deixá-la na escola,
pois não será possível transportá-la. Observe que a mochila é flexível e de
fácil manuseio, mas as malas não, elas são rígidas).

IDEAL
(85Litros Máximo)

EVITAR
(Tamanho MAX: M)

PROIBIDO
(Tamanho G ou Várias Malas)

Veja como arrumar sua Mala!
Documentos
•
•

Documento de Identidade original. R.G. para Brasileiros e Passaporte
para estrangeiros.
Termo de Responsabilidade Assinado. Clique abaixo para imprimi-lo e
entregar quando chegar a EMF. (obrigatório a todos
independente da idade)
Página 1 de 4

Clique aqui! Para Alunos menores de 18 Anos
Clique aqui! Para Alunos MAIORES de 18 Anos
Passagem de ida para a EMF
Passagem de volta para Casa
Formulário de translado preenchido, caso vá utilizá-lo. (O formulário
é on-line, e é liberado após a confirmação de pagamento da
Matrícula.
Recibo de pagamento da EMF ou E-mail de confirmação de
pagamento.
Dinheiro para pagamento de parcelas da Escola (para quem escolheu
pagamento parcelado) + valor que desejar para comprar um
refrigerante, um sorvete ou algo que queira.
Bíblia
Caderno
Lápis / Caneta
Anotar os Números telefônicos para entrar em contato conosco caso
tenha problemas:
o TEL.: (19) 3308-7179 FIXO
o TEL.: (19) 9 97407-6699 NEXTEL e WHATSAPP
o TEL.: (19) 3201-6637 FIXO
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Anotar o endereço onde ocorrerá a EMF

Escola Estadual Professor Luiz Galhardo
Rua Waldemar César da Silveira, 105 - Jd. Cura D'Ars - Campinas - SP
Em frente a Universidade São Francisco.
Medicamentos:
•

Confira se está trazendo seus medicamentos e a quantidade, caso
esteja fazendo algum tratamento médico.

Higiene Pessoal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sabonete
Shampoo
Condicionador
Desodorante
Escova de dente
Pasta de dente
Pente / Escova de cabelo
Absorvente feminino (Somente para mulheres)
Toalha de Banho

Eletrônicos (O Aluno é o único responsável por suas coisas):
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•
•
•
•

Carregador de Celular
Celular COM crédito para ligar para os responsáveis.
Maquina fotográfica (opcional)
O uso dos equipamentos abaixo somente estará autorizado conforme
disponibilidade de infraestrutura de modo que não atrapalhe a
programação da Escola. Informaremos quando o aluno chegar à
escola.
• Secador de cabelo (Para mulheres)
• Chapinha
• Escova Rotativa
• Modelador de cachos e afins

Roupas:
•
•
•
•

Roupas íntimas
Meias
Calça jeans escura (Uma peça para os dias mais frios)
Roupa para dormir (dentro da decência e dos bons costumes)
o Julho - De preferência a roupas e pijamas mais quentes.
Campinas em Julho é frio, porém podemos ter dias também
com a temperatura agradável.
o Janeiro - De preferência a roupas e pijamas mais leves.
Campinas em Janeiro é quente, porém podemos ter dias
também com a temperatura agradável.

•

Calças Tactel Preta (Duas peças) - a calça tactel é utilizada nas
oficinas e no prático devido ser solta no corpo, leve, fácil de lavar
e de secagem rápida, independente do clima.
Casaco

•
•
•
•

Camiseta Branca (Duas peças sem estampa)
Roupas diversas (Bermuda, Camisetas...)
Roupa para o Culto de envio (Opcional - o aluno pode vestir a roupa
do dia-a-dia, porém alguns preferem estar mais arrumados nesta
data)

Calçados:
•
•

Chinelo
Tênis

Hospedagem (Estes itens, devido ao volume, podem ser trazidos em uma
BOLSA à parte. Geralmente os alunos utilizam o Saco de guardar o
Edredom).
•
•

Colchão Inflável de Solteiro (Saco de dormir e colchonetes não
são boas ideias para quem não possui costume de usá-los)
Julho - Cobertor ou Edredom para se cobrir a noite.
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•
•

Janeiro - Colcha ou cobertor fino para se cobrir a noite se esfriar
Lençol para forrar o colchão

DICAS:
Para evitar surpresas desagradáveis com as malas durante a viagem:
•
•

•

Marque sua mochila/mala com uma fitinha para evitar trocas no
aeroporto.
Eletrônicos, leve em sua bagagem de mão, e os produtos líquidos
(shampoo, perfumes e etc), lacre com fita adesiva para não abrirem
e despache na bagagem.
Caso utilize a bolsa do edredom para trazer o material da
hospedagem, passe fita adesiva larga envolta dela. Isso evitará
rasgos.

Relembre as regras da EMF que você concordou cumprir no ato da inscrição.
•

Regras da EMF para o Aluno.

Caso tenha alguma Dúvida, entre em contato conosco.

Equipe de Escola de Férias
TEL.: (19) 3201-6637
TEL.: (19) 3308-7179
E-mail: escoladeferias@jocumcampinas.com.br
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