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Olá Aluno da EMF!  

  

É com grande prazer que anunciamos que a EMF (Escola Missionária de Férias) está chegando, e logo 

estaremos juntos. Para isso, é necessário começar a arrumar a mala. Não é bom deixarmos para a última 

hora pois imprevistos acontecem, não é mesmo?  Então, que tal fazermos juntos o checklist?  

  

  

BAGAGEM  
 Somente UMA mochila OU UMA mala  

 Tamanho da mala  

  
  

Permitido: mala tamanho P ou M  

Proibido: mala tamanho G ou várias malas   

  

OBS.: Durante o prático precisamos de mobilidade. Por isso, caso a sua mala esteja exageradamente 

grande, você será convidado a deixa-la na escola  
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COMO ARRUMAR A MALA  
 Documentos   

 Documento de identidade ORIGINAL (RG para brasileiros e passaporte para estrangeiros) 

Lembrando: o aluno é o único responsável pelos seus documentos  

  

 Termo de responsabilidade assinado + Termo de saúde  

Esse será enviado pelo email cadastrado na inscrição (o email será enviado ao aluno apenas 

15 dias ates da escola começar) 

Deverá ser impresso e assinado  

Entrega no momento de check-in  

    

 Passagem de ida para EMF e de volta para casa   

  

 Recibo de pagamento   

Esse é enviado direto do PagSeguro para seu email.  Você 

ter acesso a ele através do site do PagSeguro  

    

 Dinheiro para o restante do pagamento da escola  

Caso você tenha pago apenas a inscrição, ou inscrição+teórico  

Deverá ser pago apenas em dinheiro 

  

 Dinheiro do translado  

Caso você tenha usado o translado.  

Deverá ser pago em dinheiro 

  

 Dinheiro da cantina  

Nas acomodações da escola possuímos uma cantina, por isso recomendamos que o aluno 

leve dinheiro.  

  

  

  

 Medicamento  

Caso o aluno esteja fazendo algum tratamento médico  

 Trazer o medicamento e a quantidade desse  

  

  

  

 Eletrônicos  

 Celular COM crédito para ligar para os responsáveis  

  

 Carregador de celular  

  

 Secador de cabelo e chapinha: o uso desses será autorizado mediante a infraestrutura da 

escola. Informaremos quando o aluno chegar na escola  
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Lembrando: o aluno é o único responsável pelas suas coisas  

  

  

 Hospedagem  

Esses itens, devido ao volume, podem ser trazidos em uma bolsa a parte, como em um saco de 

guardar colchão  

 Colchão inflável de solteiro  

Saco de dormir e colchonetes não são boas ideias para quem não tem costume de usá-los  

  

 Lençol para forrar o colchão  

  

 Julho – Cobertor ou edredom para se cobrir de noite  

Janeiro – Colcha ou cobertor fino para se cobrir caso a noite esfrie  

  

  

 

  Roupas e calçado  

Lembre-se que no mês de julho é frio e em janeiro é quente, porém há dias com temperaturas 

agradáveis em ambos os casos  

  Roupas diversas (bermuda, calça, camisetas, casaco....)  

  

   Roupa para culto  

Para o culto do envio e para os cultos realizados no prático  

  

   Roupa para dormir (dentro da decência e dos bons costumes)  

Julho – roupas e pijamas mais quentes  

Janeiro – roupas e pijamas mais leves  

  

  

  Calça tactel - OBRIGATÓRIO 

É usada nas oficinas e no prático devido ser solta no corpo, leve, fácil de lavar e rápida 

secagem.   

Aconselhamos que leve duas peças.  

  

  UMA camiseta branca e UMA camiseta preta - OBRIGATÓRIO 

É usada nas oficinas e no prático para uniformizar a equipe.  

  

  

  Chinelo e tênis  
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  Higiene pessoal  

 Sabonete  Shampoo  

 Condicionador  

 Desodorante  

 Escova e pasta de dente  

 Pente/Escova de cabelo  

 Absorvente feminino (somente para mulheres)  Toalha de banho  

  

  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES  
  

 Não se esqueça de trazer sua bíblia, caderno e caneta/lápis  

  

 A EMF NÃO acontece na base da JOCUM Campinas, e sim numa escola estadual da cidade 

de Campinas. Anote o endereço abaixo:  

Escola Estadual Professor Luiz Galhardo  

Rua Waldemar César da Silveira, 105 – Jardim Cura D’Ars – Campinas – SP 

Referências: Prox. Extra Abolição em frente a Universidade São Francisco. 

  

  

 O aluno é o ÚNICO responsável por suas próprias coisas (incluindo documentos e eletrônicos), 

ou seja, não nos responsabilizamos por quaisquer danos e/ou perdas  

  

 Anote seu nome em seus pertences para não perder  

  

 Anote os telefones para entrar em contato conosco caso tenha problemas:  

TELEFONE FIXO: (19) 3308-7179  

WHATSAPP: (19) 9 97407-6699  

  

  

  

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco  

  
Equipe da Escola Missionária de Férias  

Tel.: (19) 3308-7179  

Wpp.: (19) 97407-6699  
Email: escoladeferias@jocumcampinas.com.br  
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