Lista de materiais / Material List 2021-2022

5th 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

Semanário escolar
Cadernos quadriculados (quad. 1
cm (Matemática/Math)
Bloco Sant’Anna

02
02

Valor

Weekly Planner

Total

R$ 45,00

Math Notebook (1cm squares)

2x 17,60 = 35,20

Sant’Anna writing Pad

2X 21,80 = 43,60

R$ 123,80

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.

Descrição do item – SOMENTE ALUNOS NOVOS
Solução FAÇA – Língua portuguesa/ Matemática/ Ciências 5° Ano - Caderno das emoções – Raiva
e retorno/Quantbot/ Robotica Pet

01

Livros paradidáticos / Instructional Support Books
Titulo
Autor
Ago – Dez
Jan-Jun

Histórias Greco-romanas
Como mudar o mundo

Ana Maria Machado
Stela Barbieri

ISBN

Editora

Valor

9788532279798
9788596000086

FTD
FTD

R$ 52,00
R$ 54,00

ISBN

Editora

Valor

9788596014526
9788596014892
9788596005104

FTD
FTD
FTD

R$ 37,00
R$ 37,00
R$ 37,00

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

Anansi Two Stories
Robin Hood
Let's Go to the City

Hannah Fish
Susan Sileci
Nicole Irving

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.

01
03
02
01
01
01
06
01
01
03
02
01

Descrição do item

Laptop (especificações no link)
http://www.santanna.g12.br/wpcontent/uploads/especificacoes-laptop.pdf
Cadernos brochura capa dura com costura liso com 96
fls (Azul, Vermelho, Amarelo ou verde)
Cadernos 96 folhas espiral capa dura
Estojo pequeno para levar caneta, lápis e borracha
para casa
Apontador com depósito
Borrachas brancas
Lápis grafite nº2 (não é permitido o uso de lapiseira)
Jogo de canetas hidrocor (mínimo 12 cores)
Jogo de lápis de cor (mínimo 12 cores)
Canetas esferográficas (azul, preta e vermelha)
Canetas marca texto (cores diferentes)
Caneta permanente para retroprojetor (ponta grossa)

Item Description

Laptop –(specifications )
http://www.santanna.g12.br/wpcontent/uploads/especificacoes-laptop.pdf
Hard notebooks with 96 pages (Blue, Red, Yellow and
Green)
Hard Cover Sprial Notebooks with 96 pages
Pencil case / Crayon Box
Pencil sharpener with collector
Erasers
Number 2 pencils (Mechanical Pencils not allowed)
Markers (minimum 12 colors)
Large, colored pencils (minimum 12 colors)
Ball Point Pens (Blue, Black and Red)
Highlighters (different colors)
Overhead projector pens

04
02
01
01
01
01
01
03
01
20
10
02
03
10
02
2m
30
01
01
01
01
01
05
05

Canetinhas grossas – uma de cada cor (azul, preta,
vermelha e verde).
Colas em bastão 10g
Tesoura sem ponta
Régua 30 cm (contendo polegadas e centímetros)
Transferidor 180°
Compasso
Jogo de esquadros
Rolos de fita crepe
Rolo de fita dupla-face 30m
Folhas de Flip Chart
Folhas para plastificação tam. Ofício
Pasta catálogo preta com 50 plásticos (Para alunos
novos)
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
Plástico transparente adesivo
Fichas pautadas pequena 4x6
Camisetão para pintura ou avental plástico identificado
com o nome da criança
Flauta doce soprano
Fone de ouvido de preferência pequeno como de
celular
Livro de história em inglês (para a biblioteca de sala
de aula, consultar indicação, serão devolvidos ao
término do ano letivo)
Revista de histórias em quadrinhos (gibis, adequado a
faixa etária para a biblioteca de sala de aula, serão
devolvidos ao término do ano letivo)
Sacos plásticos tipo zip loc (tam. Grande)
Sacos plásticos tipo zip loc (tam. Pequeno)

Sulfite / Copy Paper
Quant.

300

Descrição do item

Folhas sulfite A4

Thick pens (one in each color)
Glue sticks 10g
Safety Scissors
Ruler (30 cm - containing inches and centimeters)
Protractor
Compass
Geometry Ruler
Rolls of masking tape
Roll of Double-sided tape (30m)
Flip Chart Paper
Legal size laminating sheets
Sturdy Black folders with 50 sheet protectors (New
students only - used as portfolios)
Post-its (76cm X 76cm ou 76cm X 102cm, post it)
Sheet protectors - 4 holes, legal size, thick
Plastic folders with elastic (legal)
Contact Paper - Adhesive transparent plastic
Small note cards
Paint shirt or Apron - labeled with name
Recorder (flute)
Headphones or Earphones with small connector for cell
phones
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)
Plastic bags
Plastic bags
Item Description
A4 sulfite sheets

Total
R$ 15,00

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
O valor total é referente ao material descrito abaixo.
Quant.

02
01
01
02
03

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

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

Total
106,00

03
01
01
01
01
01
01
01
01
1kg
1m

Folha de papel color set Preto
Tubos de cola branca lavável 90g
Estojo tinta guache 6 cores (sugestão ACRILEX)
Caixa de giz de cera 6 cores
Estojo de tinta aquarela (sugestão Faber
Castell/Tris, mínimo 12 cores)
Pincel redondo nº6
Pincel redondo nº12
Rolo de fita crepe 10m
Rolo de barbante colorido (10m)
Argila
Tecido de algodão cru

Black paper set
Washable liquid white glue 90g
Gouache paint kit 6 colors (Suggestion: ACRILEX)
Box of crayons with 6 colors
12-Color watercolor paint kit (Faber Castell / Tris
brand is suggested)
Round paint brush nº6
Round paint brush nº12
Masking tape 10m
Twine 10m
clay
Raw cotton fabric

Descrição do item
HMH Journeys Student book (locação)
Recorder Express (Aquisição) (Somente para alunos novos no PI)
Science Fusion – Online version
Gomath – Online version
Apoio – Subscrição de websites, material suplementar impresso, testes padronizados, programas de leitura.

