BILINGUAL PROGRAMME
YEAR 1

LIVRO
1
1

Livro de literatura: pegar lista com a professora na reunião individual
Portfólio Year 1: estará disponível para a venda na Copec (BONJA Unidade III), em
dezembro de 2021

ESTOJO
1
2
1
1
1
1
1
1

Caixa de lápis de cor, não aquarelável*
Lápis grafite*
Tesoura sem ponta*
Borracha branca*
Cola em bastão*
Apontador com depósito*
Tubo de cola líquida*
Estojo de caneta hidrocor*

OUTROS
1
1
1
2
1
1
1
1

Avental (Bonja) ou camiseta grande para pintura*
Caixa plástica organizadora, com tampa, 4 litros, 23 cm x 16 cm x 12 cm*
Copo plástico (tipo caneca)*
Envelopes brancos (310 mm x 410 mm)*
Escova de dente*
Pasta de dente*
Estojo para pasta e escova de dente*
Pincel chato (nº 14)*

*Os materiais devem ser identificados e entregues para a professora no primeiro dia de aula.
**A caixa organizadora deverá ser do tamanho solicitado devido ao espaço onde será
guardada em sala de aula.

IMPORTANTE: FIQUE ATENTO ÀS DATAS

Dia 02/02/2022 (quarta-feira), às 17h30, haverá um encontro com os professores
(reunião pedagógica). A reunião será on-line.
Dias 03 e 04/02/2022 ocorrerá a entrevista com os pais, realizada pelos professores.
Dia 07/02/2022 será o início das aulas.

OBSERVAÇÕES

1) 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 do(a) aluno(a).
2) A mochila deve conter:
- 1 muda de roupas (meias e roupas íntimas), conforme o clima;
- 1 saco plástico para roupas sujas;
- 1 par de calçados confortáveis (chinelo ou Crocs);
- repelente;
- protetor solar;
- lenços umedecidos, conforme a necessidade.
3) O caderno do Bilíngue será fornecido pela escola.

USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO PARA O ACESSO À ESCOLA, EM QUALQUER ATIVIDADE
LOCAIS DE COMERCIALIZAÇÃO:
SETEOITO Uniformes e Figurinos
Av. Marquês de Olinda, 2787 | Glória
Telefone: (47) 3433-9983
Bekos Confecções
Rua Padre Kolb, 1485 | Anita Garibaldi
Telefone: (47) 3433-5964
Guthyê Uniformes
Rua Herval D’Oeste, 1200 | Saguaçu
Telefone: (47) 3425-8006

