LISTA DE MATERIAIS / MATERIAL LIST
2020-2021
KINDER 5
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 itemt1
Item Description
01
Bloco horizontal Early learning
Horizontal Pad for Early Learning
01
Cadernos de desenho
Drawing Notebook
Materiais de uso individual / Individual use materials 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 replaced, if
necessary.
Quant. Descrição do item
Item Description
02
Envelopes (Pardo tamanho A3 grande)
Envelopes (manilla, A3 Large)
01
Apontador com depósito (pode ser o da caixa de lápis de Pencil sharpener with collector( can be the one for the
cor, se vier incluso)
colored pencil box, if included)
01
Borracha macia
Erasers
01
Jogo de caneta hidrocor ponta grossa ou jumbo (mínimo Large, triangular colored pencils (minimum 12 colors)
12 cores) ou Jogo de lápis de cor triangular (Mínimo 12
cores)
01
Estojo de tinta aquarela com 12 cores (Sugestão Faber
12-color watercolor paint kit (Faber Castell / Tris brand
Castell/Tris)
is suggested)
01
Tesoura sem ponta
Safety scissors
02
Lápis grafite n° 2 triangular
Triangular pencils - n° 2
01
Canetas hidrográficas preta (Pilot 850)
Black Hydrographic Marker (pilot color 850)
01
Cola em bastão 20g
Glue Sticks (20g)
01
Fone de ouvido
Headphones
01
Pasta simples transparente ofício grossa 2 cm com
White plastic folder with flap and elastic Legal sized,
elástico simples
2cm
01
Camisetão para pintura ou avental plástico
Paint shirt or Apron
Sulfite / Copy Paper
Quant. Descrição do item
100
Folhas sulfite

Item Description
White Copy paper

Material Multidisciplinar / Multidisciplinary Material
Quant. Descrição do item
01
Bloco de desenho branco 150/m2 A3
01
Bloco colorido A4 (creative lumini paper)
01
Pote de massinha 500g (Uti-Guti –Lycin)
1kg
Argila marrom
01
Tubo de cola branca lavável 90g
02
Saquinhos de bolinha de gel - NÃO INCLUSO
300g

Sementes grandes – 100g de cada tipo (Ex: Café, Feijão,
Feijão branco, Feijão preto, Milho, Canjica, Lentilha,
Arroz, o que tiver em casa )- NÃO INCLUSO

Item Description
White drawing pad 150g / m2 A3
Colored Drawing Pad (creative lumini paper)A4
Modeling Dough 500g (Uti Guti - Lycin)
Brown clay
Washable liquid white glue 90g
Bags of Gel balls - NOT INCLUDED
Large seeds - 100g of each type (Ex: Coffee, Beans,
White beans, Black beans, Corn, Hominy, Lentils, Rice,
whatever you have at home) - NOT INCLUDED

Material suplementar (internacional)
Subscrição de web sites de suporte para aprendizagem dos alunos, impressão de material suplementar para sala de
aula, livros coletivos e material de apoio.

