Lista de materiais / Material List 2021-2022

1st Grade
Esta lista é anual, porém outros materiais poderão ser solicitados durante o período letivo. Alguns
itens tem a sugestão de marca, isso se deve à qualidade do material e também à necessidade de
padronização. / This list is annual, but other materials may be requested throughout the year. Some items have a brand
suggestion, for quality and standardization

Material Padronizado / Standardized Material

Estes itens seguem o padrão do Sant`Anna. / These items contain the Sant’Anna logo.
Quant. Descrição do item
Item Description

01
02
01
02
01

Semanário escolar
Cadernos quadriculados 1 cm (Matemática/Math)
Bloco Horizontal Early learning
Bloco vertical Early learning
Caderno de Caligrafia

Weekly Planner
Math Notebook (1cm squares)
Vertical Pad for Early Learning
Horizontal Pad for Early Learning
Handwriting Notebook

Livros didáticos / Instructional Support Books

Deverão ser identificados com nome e série, trazidos diariamente ao colégio e serem repostos, se necessário.
Must be identified with name and grade, brought daily to the school and be replaced, if necessary.

Adquirir todos os livros pelo e-commerce da editora FTD https://ftdcomvoce.com.br /ENVIAREMOS AO ALUNO UM
CODIGO PARA ACESSO E COMPRA DO MATERIAL.

Quant.
01

Descrição do item – SOMENTE ALUNOS NOVOS
Solução FAÇA – Língua portuguesa/ Matemática/ Ciências 1° ano - Caderno das emoções – Minhas
emoções: Meus medos e amigos - Quantbot/ Robotica Pet

Livros paradidáticos / Instructional Support Books
Titulo
Autor
Ago – Dez
Os três porquinhos
Ana Maria Machado
Jan – Jun
Brinquedos e Brincadeiras
Roseana Murray

ISBN
9788532252203
9788532299901

Livros paradidáticos / Instructional Support Books – TODOS ALUNOS
Ago – Dez
Férias
Jan - Jun

Titulo

Little Red Hen
Pick It Up
Enormous Turnip

Autor

Nick Bullard
Patrick Jackson
Nick Bullard

ISBN

978-85-96-00511-1
978-85-96-01460-1
978-85-96-00424-4

Editora
FTD
FTD

Editora
FTD
FTD
FTD

Material de uso coletivo (na sala de aula, todo material da lista será dividido entre as salas de inglês e português)
Collective material (in the classroom, all material is divided between English and Portuguese teachers)
Quant.

04
02
08
14
02
02
02
04
02
02
06
01

Descrição do item

Caderno de linguagem (Science/Ciências, Ciências
Humanas/Social Studies, LP/LA)
Apontador com depósito
Borrachas macias
Lápis grafite nº2 (material coletivo – quantidade inicial
a ser reposto durante o ano, a pedido da professora)
Jogo de canetas hidrocor jumbo (mínimo 12 cores)
Jogo de lápis de cor (mínimo 12 cores)
Giz de cera grosso (12 cores)
Caneta para retroprojetor preta ponta fina
Canetas para retroprojetor preta ponta grossa
Colas Branca líquida 90gr
Colas em bastão 20g
Tesoura sem ponta

Item Description

Notebooks (Science and Social Studies, LP)
Pencil sharpener with collector
Erasers
Number 2 pencils (collective to last the year)
Large tip markers (minimum 12 colors)
Large, colored pencils (minimum 12 colors)
Thick crayons (12 colors)
Fine-tip black overhead pens
Thick black overhead pens
Glue bottles 90g
Glue sticks 20g
Safety Scissors

01
01
02
30
04m
10
02
01
04
12
02
04
01
01
01
02
01
10
10
08

Régua 30 cm (contendo polegadas e centímetros)
Rolo de fita adesiva (durex, 30mts)
Rolos de fita crepe (10mts)
Folhas de Flip Chart
Metros de plástico transparente adesivo
Folhas para plastificação tam. Ofício
Pasta catálogo preta com 50 plásticos (Para alunos
novos)
Pasta sanfonada retratil. Com 5 divisórias
Blocos de recado autoadesivo (76cm X 76cm ou 76cm
X 102cm, post it)
Sacos plásticos para pasta (com 4 furos, tam. Ofício 2,
tipo grosso)
Pastas plásticas com aba e elástico (tamanho ofício)
pode ser do ano anterior
Pacote papel criativo
Camisetão para pintura ou avental plástico
(numeração maior do que o aluno usa, será utilizado
em Artes)
Livro de história em português (adequado à faixa
etária, para biblioteca de sala, serão devolvidos ao
final do ano letivo)
Livro de história em inglês (adequado à faixa etária,
para biblioteca de sala de aula)
Gibis (um em português e um em inglês - para
biblioteca de sala de aula)
Fone de ouvido
Sacos plásticos tipo Ziploc (tamanho 24 cm x 34 cm)
Sacos plásticos tipo Ziploc (tamanho pequeno 14cm x
20 cm)
Folhas de acetato

Sulfite / Copy Paper
Quant.

300

Descrição do item

Folhas sulfite (branco, ofício 2)

Ruler (30 cm - containing inches and centimeters)
Roll of wide adhesive tape (durex, 30m)
Rolls of masking tape (10m)
Flip Chart Paper
Contact Paper - Adhesive transparent plastic (thick)
Legal size laminating sheets
Sturdy Black folders with 50 sheet protectors (New
students only - used as portfolios)
Expandable folder - 5 dividers
Post-its (76cm X 76cm ou 76cm X 102cm, post it)
Sheet protectors - 4 holes, legal size, thick
White plastic folder with flap and elastic legal sized (can
be reused from previous year)
Creative Paper Pack (construction paper)
Paint shirt or Paint Apron (bigger size to cover the
student, used during Art time)
Portuguese story book (suitable for the age group, for
the classroom library, will be returned at the end of the
school year)
English story book (suitable for the age group, for the
classroom library, will be returned at the end of the
school year)
Gibis (Portuguese Comic Book - suitable for the age
group, for the classroom library, will be returned at the
end of the school year)
Headphones
Plastic bags (Ziploc 24x34cm)
Plastic bags (Ziploc small 14x20cm)
Acetate Sheets
Item Description

White Official 2 Copy paper

Material de higiene / Hygiene Kit

Deverão ser identificados com nome e série, trazidos diariamente ao colégio e serem repostos, se necessário.
Labeled with name and grade, brought to the school daily and replaced, if needed.
Quant. Descrição do item
Item Description

01
01
01
01

Creme dental infantil
Escova de dente
Nécessaire pequena com ziper
Garrafa (plástica ou metálica) para água

Children’s Toothpaste
Toothbrush
Small bag with zipper
Water bottle (plastic or metal)

Material Multidisciplinar / Multidisciplinary Material
Quant.

02
02
02
02
02
02
02

Descrição do item

Blocos de Creative Paper A4 (colorido)
Blocos de desenho 150g/ m2 branco A4
Bloco desenho 150g/m2 branco A3
Folha de cartolina branca
Folha de papel color set cores variadas
Folha de papel color set Preto
Folhas de papel craft

Colored Drawing Pad (creative lumini paper)A4
White drawing pad 150g / m2 A4
White drawing pad 150g / m2 A3
White cardstock
Color paper set - various colors
Black paper set
Brown Wrapping paper

01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
1kg
01m

Caixa de cola glitter com 6 cores
Tubos de cola branca lavável 90g
Estojo de tinta aquarela (sugestão Faber Castell/Tris,
mínimo 12 cores)
Pincel redondo n° 12
Pincel chato n°14
Estojo tinta guache 6 cores (sugestão ACRILEX)
Pote de massinha 500g (uti-gut – Lycim)
Pacote de palitos de sorvete (100 unid de madeira)
Rolo de barbante
Rolo de fio de nylon (grosso, 10m)
Argila branca
Tecido de algodão cru

Glitter box set with 6 colors
Washable liquid white glue 90g
12-Color watercolor paint kit (Faber Castell / Tris
brand is suggested)
Round paint brush nº12
Flat paint brush nº14
Gouache paint kit 6 colors (Suggestion: ACRILEX)
Modeling Dough 500g (Uti Guti - Lycin)
Popsicle Sticks (100 pack)
Twine
Roll of nylon thread (thick, 10m)
Brown clay
Raw cotton fabric

Descrição do item
HMH Journeys Student book - 6 volumes (locação)
Science fusion – onlive version
Gomath – Onlive Version
Apoio – Subrscrição de websites, material suplementar impresso e programas de leitura.

