
 

 

YEAR 1  
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2020 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Livro de literatura: The very hungry caterpillar, Eric Carle  

ISBN 13: 9780399226908  *** 
1 

Portfolio Year 1* 1 

Estojo de canetas hidrográficas, 12 cores, ponta grossa 1 

Caixa de lápis de cor, 12 cores  1 

Apontador, com depósito, para lápis de cor grosso e fino 1 

Borracha branca 1 

Lápis de escrever 2 

Avental para pintura (Bonja) ** OU camisa grande para pintura 1 

Cola branca (110 g) 2 

Envelope branco, tamanho 310x410 2 

Cola bastão 1 

Mochila 1 

Penal (estojo para lápis) grande 1 

Pincel chato (nº 14) 1 

Tesoura sem ponta, de aço inoxidável, com o nome do(a) aluno(a) gravado 1 

Creme dental 1 

Escova de dente  1 

Estojo plástico para escova e pasta de dente  1 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

IMPORTANTE:  Reunião Pedagógica com pais 2020 

Data: 05/02/2020 – 4ª feira – 18h15                        Local: Unidade II – auditório 

 
 

A entrevista com os pais, realizada pelos professores, ocorrerá nos dias 06 e 07 de fevereiro 
de 2020. O horário poderá ser marcado, a partir do dia 15 de janeiro, na Secretaria da Unidade 
Saguaçu II (3032-8895). 

 



 

1) A mochila do Year 1 deve conter: 

- 1 muda de roupa, conforme o clima; 

- 1 saco plástico para roupa suja; 

- 1 par de calçados confortáveis (chinelo ou Crocs); 

- repelente; 

- protetor solar; 

- lenço umedecido, conforme necessidade. 

 

2) O caderno do Bilíngue será fornecido pela escola. 

3) Todo o material, tanto o individual quanto o da mochila, deve ser devidamente identificado. 

 

* O Portfolio Year 1 estará disponível para a venda na Copec (Bonja Unidade III) em fevereiro de 
2020. 

** O avental está disponível para a venda nas lojas: Seteoito, Guthyê e Bekos. 

*** O livro de literatura pode ser encontrado através do site https://thelittlebookclub.com.br ou 
pelo email contato@thelittlebookclub.com.br. 
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