LISTA DE MATERIAIS / MATERIAL LIST
2020-2021
1ST – GRADE ELEMENTARY SCHOOL
Esta lista será acrescida de outros materiais com o retorno das aulas presenciais, os materiais descritos serão utilizados neste
momento de atividades à distância.
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
04
Caderno de linguagem (Science/Social Studies,
Notebooks (Science and Social Studies,/ Ciências Humanas e
Ciências Humanas/Ciências Naturais, LP e LA)
Ciências Naturais/LP and LA)
02
Cadernos quadriculados (quadriculado 1 cm
Math e Matemática -Notebook (1cm squares)
(Matemática/Math)
03
Bloco vertical Early Learning
Vertical Pad for Early Learning

Livros didáticos / Instructional Support Books (Apenas para os novos alunos / New students only)
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.
Quant. Descrição do Item
Livro didático Faça – Língua portuguesa 1 – Aut. Bel Assunção, Cristianne Botosso e Cristiane Boneto – Ed. 2016 –
01
Editora FTD isbn: 7898592135445
01

Livro didático Faça Saber – Matemática 1 – Aut. Kátia Stocco Smole, Maria Ignez e Vlademir Marim – Ed. 2016 –
Editora FTD isbn: 7898592135346

Materiais de uso individual * Deverão ser identificados com nome e série, trazidos diariamente ao colégio e serem repostos,
se necessário. / Individual use materials * Must be identified with name and grade, brought daily to the school and replaced, if
necessary.
Quant.
Descrição do item
Item Description
01
Apontadores com depósito
Pencil Sharpener with collector
02
Borrachas macias
Erasers
01
Jogo de canetas hidrocor jumbo (mínimo 12 cores)
Large tip markers (minimum 12 colors)
02
Jogo de lápis de cor (mínimo 12 cores)
Large, triangular colored pencils (minimum 12 colors)
02
Giz de cera grosso (12 cores)
Thick crayons (12 colors)
06
Lápis grafite nº2 (material coletivo – quantidade
Number 2 pencils (collective to last the year)
inicial a ser reposto durante o ano, a pedido da
professora)
01
Tesoura sem ponta
Safety scissors
01
Régua 30 cm (contendo polegadas e centímetros)
Ruler (30 cm - containing inches and centimeters)
01
Blocos de recado autoadesivo (76mm X 76mm ou Post-its (76cm X 76cm ou 76cm X 102cm, post it)
76mm X 102mm, post it)
02
Pastas plásticas com aba e elástico (tamanho ofício)
White plastic folder with flap and elastic Legal sized (can
pode ser do ano anterior
be reused from previous year)
01
Colas Branca líquida 90gr
Glue bottles 90g
02
Colas bastão 20gr
Glue sticks 20g
02
Pacote papel criativo
Creative Paper Pack (construction paper)
01
Fone de ouvido
Headphones

Sulfite / Copy Paper
Quant. Descrição do item
100
Folhas sulfite A4

Item Description
White Copy paper

Livros de locação e aquisição (internacionais)
HMH Journeys Student book - 6 volumes (locação)
Go Math Grade 1 - HMH - online version
Apoio – subscrição de websites, material suplementar impresso e testes padronizados

