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  LISTA DE MATERIAL - 2021 

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

ESTA LISTA ENCONTRA-SE NO SITE DA ESCOLA: www.escolasanti.com.br  

 

▪ 1 estojo completo com: 4 lápis grafite, 1 caneta marca texto amarela, 2 borrachas,              

1 tesoura escolar sem ponta, 1 cola bastão, 1 caixa de lápis de cor Faber Castell                

com 12 cores, 1 apontador, etiquetados com o nome do aluno 

▪ 1 caderno de desenho com espiral, 100 folhas (tamanho aproximado A4) 

▪ 1 lancheira  

▪ 1  toalhinha ou peça de jogo americano para apoiar o lanche 

▪ 1 squeeze para água 

▪ 1 camiseta usada de adulto (para as aulas de artes) 

▪ 1 pasta plástica com presilha (modelo Romeu e Julieta) 

▪ 1 pasta plástica com presilha e 30 plásticos (para as aulas de música). Será usada               

ao longo do EF1.  

▪ 1 pasta com alça Yes ou Dellofine com 37x27cm (aproximadamente) 

▪ 1 régua 30 cm 

▪ 6 divisórias para fichário tamanho A4 

▪ 1 caderneta Santi para anotação das Lições de Casa (fornecida pela escola no 1º              

dia de aula) 

▪ 1 apostila Santi de lição de casa (fornecida pela escola no 1º dia de aula) 

 

Material para ter em casa (para as lições) 

▪ 1 estojo completo 
▪ 3 dados comuns 
 

LIVROS 

  

Literatura 

 

Título: Contos de Perrault  

Autor: Fernanda Lopes De Almeida, Charles Perrault 

Editora: Ática  

ISBN:  9788508108459 

 

Título: Lobinho na escola de enganação 

Autor: Ian Whybrow 

Editora: Companhia das Letrinhas 

ISBN: 9788574060941 

 

Título: Ou isto ou aquilo 

Autor: Cecília Meireles 

Editora: Global 

http://www.escolasanti.com.br/
https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros?autor=%20Charles%20Perrault
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ISBN*: 978.85.260.1710-8 (capa dura) 

978.85.260.2129-7 (brochura)  

 

*A família pode optar pela versão que preferir, capa dura ou brochura.  

 

Título: Capulana - Um pano estampado de histórias  

Autor: Heloisa Pires, Mário Lemos 

Editora: Scipione 

ISBN: 9788526292611 

 

Obs.: As leituras acontecerão ao longo do ano. Os livros deverão ficar em casa e serão 

solicitados às famílias no período em que os alunos forem utilizar.   

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

● Todos os materiais devem ser etiquetados com o nome do aluno. 

● O uniforme também deve ter o nome do aluno. 

● Para maior durabilidade dos livros e cadernos, sugerimos que os encapem. 

● Os materiais que forem terminando deverão ser repostos. 

● O material deverá ser entregue na classe pelo aluno no 1º dia aula. 

● Nesta série não utilizamos mochilas, salvo alunos que participam de 

atividades do Santimais. Os materiais de uso diário vão e voltam dentro da 

pasta com alça. 

https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros?autor=Heloisa%20Pires
https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros?autor=%20M%C3%A1rio%20Lemos

