
 

 

YEAR 1  
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Livro de literatura: The very hungry caterpillar, Eric Carle  
ISBN 13: 9780399226908  *** 

1 

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

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

Borracha branca 1 

Caixa de lápis de cor, 12 cores  1 

Caixa plástica organizadora com tampa 4 litros 23cm x16cm x12cm altura 1 

Cola bastão 1 

Cola branca (110 g) 2 

Copo plástico, tipo caneca 1 

Creme dental 1 

Envelope branco, tamanho 310x410 2 

Escova de dente  1 

Estojo de canetas hidrográficas, 12 cores, ponta grossa 1 

Estojo plástico para escova e pasta de dente  1 

Lápis de escrever 2 

Mochila 1 

Penal (estojo para lápis) grande 1 

Portfolio Year 1* 1 

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

 

 

IMPORTANTE 

Reunião Pedagógica com pais 2021 

Data: 02/02 - 3ª feira – 17h30   

 

 

OBSERVAÇÕES: 
 

1) A entrevista com os pais, realizada pelos professores, ocorrerá nos dias 04 e 05 de 



fevereiro de 2021. O horário poderá ser marcado, a partir do dia 18 de janeiro, na Secretaria 
da Unidade Internacional (3032 8895). 

2) Início das aulas: 08/02/2021 (2ªfeira). 

3) Todos os materiais devem ser identificados. 

4) Uniforme: o uso do uniforme é obrigatório e pré-requisito para o acesso às salas de 
aula. Os mesmos deverão ser identificados com o nome completo. 

5) A mochila 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. 

 

6) O caderno do Bilíngue será fornecido pela escola. 

 

7) A caixa organizadora deverá ser do tamanho solicitado devido ao espaço no qual será 

guardada em sala de aula. 

 

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

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

 


