
ESCOLA E FACULDADE FORTEC 
 

Lista de Material – Ano Letivo 2023 
 

Maternal I – Cor: AMARELA  
 

 
Escrita – Desenho – Pintura 
04 caixa massa de modelar 
01 estojo de pintura a dedo 
01 estojo de giz cera jumbo  
02 tubos de cola branca grande 
01 estojo de tinta guache 
02 colas colorida 
01 pacote de algodão (pequeno) 
01 esponja 
01 pacote de forminha de doce 
01 pacote de lã 
04 bastões de cola quente fina 
01 pincel (trincha) nº 10 
01 camiseta velha da mãe ou pai  p/ usar como avental 
de pintura 
01 pacote de bexigas preferência São Roque 
02 placas de EVA – cores variadas 
01 placa de EVA colorido 
01 placa de EVA de gliter 
02 m TNT– marrom (pedaço inteiro) 
01 pacote de prendedor de roupa 
01 pote de sorvete de 2 litros vazio 
01 pacote de lacinho de cetim pequeno (azul) 
03 papel crepom - qualquer cor 
01 pacote de palito de sorvete 

 
 

Outros 
01 pasta polionda grande amarela p/ guardar atividades 
01 mala ou mochila escolar 
01 agenda escolar grande 
01 pacote de etiquetas adesivas p/ identificação 
04 sacos plásticos tamanhos ofício fino 
25 copos descartáveis 
 
 

Papéis 
10 folhas de papel pardo 
200 folhas de papel sulfite A4 branco 
02 folha de papel laminado 
02 folhas de papel camurça 
01 pacote de colorset (tamanho A4) 

 

Sucatas 
01 caixa de sapato 
03 revistas antigas / velhas 
01 jornal antigo  

 
*O material  de sucata será pedido ao longo do ano 
letivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Material Pedagógico 
01 brinquedo pedagógico tipo LEGO 
04 livros de história infantil  (podem ser usados) 
 
Material de Higiene 
Todos os materiais abaixo devem estar identificados com 
o nome do(a) aluno(a) 
 

01 escova de dentes  
01 creme dental  
01 toalhinha de mão 
01 necessaire p/ artigos de higiene  
01 garrafinha para água (uso diário) 
01 pote de lenço umedecido 
 
 

Obs.: 
★ O material de Educação Artística deverá estar em um pote 
de sorvete (vazio) de 2 litros etiquetada  

★ Todo material deve ser encapado para melhor conservação 
e etiquetado com o nome do aluno (a) 

★ Uniforme: Uso obrigatório – colocar nome nos uniformes do 
aluno com caneta para tecido 

★ O aluno deverá trazer sempre na mochila a agenda  e uma 
muda de roupa. 

★ O material Didático do Sistema Positivo encontra-se a venda 
no portal da escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entregar os materiais dia 19/01/23 na escola 
devidamente identificados 

 
 
 
 
 
 

PQF 0151A – 09/22 

 

 
 
 
 
 
 



ESCOLA E FACULDADE FORTEC 
 

Lista de Material – Ano Letivo 2023 
 
 
Maternal II – Cor: AMARELA 

 
 
Escrita – Desenho – Pintura 
01 estojo de pintura a dedo 
02 caixas de massa de modelar 
01 estojo de giz cera (jumbo) 
01 estojo de lápis de cor (jumbo) 
01 tubo de cola bastão 
01 tubo de cola branca grande 
02 tubos de cola colorida 
01 estojo de tinta guache 
04 bastões de cola quente finas 
02 fitas dupla face branca 
01 pacote de palito de churrasco 
01 pacote de olhinhos móveis 4 mm 
01 caixa tinta relevo 
02 glitter de cores variadas 
01 pincel (trincha) nº. 10 
01 camiseta velha da mãe ou pai  p/ usar como 
avental de pintura 
01 rolo de lastex 
01 pacote de bexigas preferência São Roque 
01 tesoura sem ponta 
01 pacote de prendedor de roupa 
01 m de retalho de tecido 
02 placas de EVA (cores diversas) 
01 placa de EVA colorido 
02 placas de EVA de gliter 
02 m de TNT – marrom (pedaço inteiro) 
01 pote de sorvete de 2 litros vazio 
01 argila 
01 caneta de retro preta 
01 pacote de lacinho de cetim pequeno (vermelho) 
03 colorset - qualquer cor A4 
 
Outros 
01 pasta polionda média amarela  
01 mala ou mochila 
01 estojo 
01 agenda escolar grande 
04 sacos plásticos tamanho ofício fino 
01 pacote de etiquetas adesivas p/ identificação 

01 caderno quadriculado 40 folhas para o 2º 
Semestre 
25 copos descartáveis 
 
Papéis 
200 folhas de papel sulfite A4 branco 
02 folhas de cartolina – cores variadas 
10 saquinhos grandes de celofane 
02 folhas de papel laminado – cores variadas 
02 folhas de papel de seda 
10 folhas de papel pardo 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sucatas 
01 caixa de sapato 
02 revistas antigas (em desuso) 
01 jornal velho 
10 canudos  
01 conta-gotas 
* O restante do material será pedido ao longo do 
ano letivo. 
 
Material Pedagógico 
01 brinquedo pedagógico tipo LEGO 
04 livros de história infantil 
 
Material de Higiene 
Todos os materiais abaixo devem estar identificados com 
o nome do(a) aluno(a) 

01 sabonete c/ saboneteira 
01 escova de dentes  
01 creme dental 
01 toalhinha de mão  
01 garrafinha para água (uso diário) 
01 pote de lenço umedecido 
01 necessaire p/ artigos de higiene 
01 copo plástico com tampa 

02 pacotes de perfex 
 
OBS.: 

★ O material de Educação Artística deverá estar em um pote 
de sorvete (vazio) de 2 litros etiquetada  

★ Todo material deve ser encapado para melhor conservação 
e etiquetado com o nome do aluno (a) 

★ Uniforme: Uso obrigatório – colocar nome nos uniformes do 
aluno com caneta para tecido 

★ O aluno deverá trazer sempre na mochila a agenda  e uma 
muda de roupa. 

★ O material Didáticodo Sistema Positivo encontra-se a venda 
no portal da escola. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Entregar os materiais dia 19/01/2023 na escola 
devidamente identificados 

 
 
 
 
 
 

PQF 0152A – 09/22 

 



ESCOLA E FACULDADE FORTEC 
 

Lista de Material – Ano Letivo 2023 
 

 
 
 
Jardim I – Cor: AZUL 

 
 
Escrita – Desenho – Pintura 
03 lápis pretos nº 2 
01 caixa de lápis de cor (jumbo) 
01 apontador de plástico com depósito p/ lápis grande 
01 caixa de pintura a dedo 
01 estojo de giz de cera curtom (jumbo) 
02 borracha branca macia 

01 estojo de tinta plástica 
02 caixas de massa de modelar  
02 tubos de cola branca grande 
01 estojo canetinha hidrográfica (jumbo) 
01 tesoura sem ponta com o nome do aluno (a)  
01 caneta retroprojetor preta 
 
 

Outros 
01 mala ou mochila escolar 
01 pasta polionda azul grande com o nome do aluno (a) 
01 estojo grande 
01 agenda escolar grande 

04 sacos plásticos tamanho ofício fino 

02 fitas metalóides – cores variadas 
04 placas de EVA –  amarelo, verde, preto e vermelho 
02 placa de EVA de gliter 
04 metros de TNT – azul (pedaço inteiro) 
01 pacote de penas coloridas de 15 cm. 
01 pacote de bexigas preferência São Roque 
01 pote de sorvete de 2 litros vazio 
02 pacotes de lantejoulas (médio e grande) 
01 pacote de lacinho de cetim pequeno (azul) 
01 rolo barbante 
 
Cadernos 
01 caderno grande 100 folhas quadriculado 
 (Meu 1ºcaderno) 
 
Papéis 
10 folhas de papel pardo 
100 folhas de papel A4 sulfite colorido 
200 folhas de papel A4 sulfite branco 
03 folhas de papel laminado 

02 cartolinas coloridas  
 
Educação Artística 
03 bastões de cola quente ( finas) 
01 durex colorido 
01 fitas dupla face  
01 pincel (trincha) nº 10 

01 camiseta velha da mãe ou pai  p/ usar como  
avental de pintura 

   02 tubos de cola em bastão 
01 esponja de lavar louça 
25 copos descartáveis 
01 pacote pequeno de algodão 
1 pacote pregador grande (roupa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sucatas 

 03 revistas antigas (em desuso) 
 02 gibis 

* O material será pedido ao longo do ano letivo. 
 
Material Pedagógico 
01 brinquedo pedagógico 
04 livro de história infantil 
 
Material de Higiene 
Todos os materiais abaixo devem estar identificados com 
o nome do(a) aluno(a) 

 
01 escova de dentes 
01 creme dental 
01 toalhinha de mão  
01 necessaire p/ artigos de higiene 
01 garrafinha para água (uso diário) 
01 pacote de perfex 
 
Material Didático Inglês  
1 – Hello! Kinder 1 

Autora: Eliete Morino, Rita Faria  - Editora Ática 
 

OBS.: 
★ O material de Educação Artística deverá estar em um pote 
de sorvete (vazio) de 2l etiquetada  

★ Todo material deve ser encapado para melhor conservação 
e etiquetado com o nome do aluno (a) 

★ Uniforme: Uso obrigatório – colocar nome nos uniformes do 
aluno com caneta para tecido 

★ O aluno deverá trazer sempre na mochila a agenda  e uma 
muda de roupa. 

★ O material Didáticodo Sistema Positivoencontra-se a venda 
no portal da escola. 
 

 
 
Entregar os materiais dia 19/01/2023 na escola 
devidamente identificados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        PQF 0153A – 09/22 
 
 

 



ESCOLA E FACULDADE FORTEC 
 

Lista de Material – Ano Letivo 2023 
 
 
 
Jardim II – Cor: AZUL 
 

 
 
Escrita – Desenho – Pintura 
03 lápis pretos nº 2 
01 caixa de lápis de cor (jumbo) 
01 apontador de plástico com depósito p/ lápis grande 
01 caixa de pintura a dedo 
01 estojo de giz de cera curtom (jumbo) 
01 borracha branca macia 
01 estojo de tinta plástica 
02 caixas de massa de modelar  
02 tubos de cola branca grande 
01 tesoura sem ponta com o nome do aluno (a)  
01 estojo canetinha hidrográfica (jumbo) 
01 caneta de retro preto 
 

Outros 
01 mala ou mochila 
01 estojo grande vazio 
01 agenda escolar grande 
01 pasta polionda fina azul com o nome do aluno (a) 
04 sacos plásticos tamanho ofício fino 

01 pote de sorvete de 2 litros vazio 
01 pacote de lacinho de cetim pequeno (rosa) 
 

Cadernos 
01 caderno grd. quadriculado c/ 50 fls (Meu 1ºcaderno) 
01 caderno caligrafia 

 

Papéis 
06 folhas de papel pardo 
100 folhas de papel A4 sulfite colorido 
200 folhas de papel A4 sulfite branco 
01 folhas de papel camurça 

04 saquinhos médios de celofane 
 

 

Educação Artística 
04 bastões de cola quente (02 grossas e 02 finas) 
02 fitas dupla face grossa 
01 pincel (trincha) nº 10 
0 tubo de cola glitter 
02  lixas (fina e grossa) 
01 camiseta velha da mãe ou pai  p/ usar como avental de 
pintura 
02 tubos de cola em bastão grande 
04 placas de EVA – azul, amarelo, verde e vermelho 
01 placa de EVA colorido 
02 placas de EVA de gliter 
04 metros de TNT azul claro (pedaço inteiro) 
02 pacote de penas coloridas de 15 cm. 
01 pacote de bexigas preferência São Roque 

25 copos descartáveis 

 
Sucatas 

03 revistas antiga (em desuso) 
01 gibi 

* O material será pedido ao longo do ano letivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Material Pedagógico 
01 brinquedo pedagógico 
02 livros de história infantil 
 
Material de Higiene 
Todos os materiais abaixo devem estar identificados com 
o nome do(a) aluno(a) 
 

01 escova de dentes 
01 creme dental 
01 toalhinha de mão  
01 necessaire p/ artigos de higiene 
01 garrafinha para água (uso diário) 
 
 
Material Didático Inglês  
1 – Hello! Kinder 2 

Autora: Eliete Morino, Rita Faria  - Editora Ática 
 
 
OBS.: 

★ O material de Educação Artística deverá estar em um pote 
de sorvete (vazio) de 2l etiquetada  

★ Todo material deve ser encapado para melhor conservação 
e etiquetado com o nome do aluno (a) 

★ Uniforme: Uso obrigatório – colocar nome nos uniformes do 
aluno com caneta para tecido 

★ O aluno deverá trazer sempre na mochila a agenda  e 
uma muda de roupa. 

★ O material Didático do Sistema Positivo  encontra-se 
a venda no portal da escola. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entregar os materiais dia 19/01/2023 na escola 
devidamente identificados 

 
 
 
 
 
 

PQF 0154A – 09/22 

 



ESCOLA E FACULDADE FORTEC 
 

Lista de Material – Ano Letivo 2023 
 
 
 
1º ano Ens. Fund. - Cor: Vermelha 
 

 
Escrita – Desenho – Pintura 
04 lápis pretos nº 02 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de massa de modelar 
01 estojo de giz de cera grosso 
01 apontador plástico com depósito 
01 estojo simples (vazio) 
02 borrachas brancas 
03 colas em bastão 
01 tesoura sem ponta com o nome do aluno (a) 
02 tubos de cola branca grande 
01 régua de 30 cm 
 

Diversos 
01 pasta plástica de elástico vermelha 
01 mochila ou mala escolar 
01 agenda escolar grande 
01 caderno capa dura 100 folhas grande 
04 sacos plásticos tamanho ofício  
02 pacote de bexigas coloridas preferência São Roque  
06 placas de EVA ( 1 branca, 1 preta, 1 vermelha e 2 com gliter  
e 1 plush) 
04 m TNT (2 m branco e 2m pretos) inteiros 
02 sacos para presente 30 cm X 45cm  
01 pcte de palito de churrasco 
01 pcte de penas 15 cm 

01 pacote de lacinho de cetim pequeno (vermelho) 
01 pacote de palito de sorvete 
25 copos descartáveis 
 

Papéis 
01 bloco de papel Canson branco 
200 folhas de papel sulfite A4 branco 
100 folhas de papel sulfite A4 colorido 
02 folhas de cartolina laminada (qualquer cor)  
02 folha de papel micro-ondulado decorado 
02 folhas de papel pardo 
 

Educação Artística 
01 durex transparente largo 
01 fitas dupla face branca grossa leitosa 
01 pincel nº 10 (trincha) 
01 camiseta velha da mãe ou pai  p/ usar como avental de pintura ou 
avental 

02 bastões de cola quente (1 fino e 1 grosso) 
01 caixa de tinta guache 
01 pote de sorvete de 2 litros vazio 
01 caixa de tinta relevo (dimensional) 
 

Sucatas 
04 revistas antigas  
02 gibis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Material Pedagógico (uso do aluno) 
01 brinquedo pedagógico 
01 Ábaco 
04 livros de história infantil  

 
Material de Higiene 

Todos os materiais abaixo devem estar identificados com 
o nome do(a) aluno(a) 

 
01 escova de dentes  
01 creme dental 
01 toalha de mão  
01 necessaire p/ artigos de higiene 
01 garrafinha para água (uso diário) 
01 pacote de perfex 
 

Livro de Língua Estrangeira 
 

Espanhol: Marcha Criança Espanhol 1º ano 
Coleção Marcha Criança - Tânia Gaspar, Mirtha Bustos 
Editora Scipione 

 
Caligrafia   
Zigue zague Caligrafia – 1º ano  
Editora Scipione 
 
 

Livros Paradidáticos 
 

3º Bimestre 
O pato e o sapo 
Sonia Junqueira 
Editora Atica 
 
4º Bimestre 
O peru de peruca 
Sonia Junqueira 
Editora Atica 

 
 
Observações: 

★ No primeiro dia de aula o aluno deverá trazer a agenda da 
escola ou um caderno para anotações e estojo. 

★ O material Didático do Sistema Positivo  encontra-se a 
venda no portal da escola. 

★ O material de Educação Artística deverá estar em um pote 
de sorvete (vazio) de 2 litros etiquetada  

★ Todo material deve ser encapado para melhor conservação 
e etiquetado com o nome do aluno (a) 

★ Uniforme: Uso obrigatório – colocar nome nos uniformes do 
aluno com caneta para tecido 

 
 
 
 

Entregar os materiais dia 19/01/2023 a escola 
devidamente identificados 
 

 
PQF 0158A – 09/22 



ESCOLA E FACULDADE FORTEC 
 

Lista de Material – Ano Letivo 2023 
 
 
 
 
 
2º ano Ens. Fund. – Cor: Verde 
 

 
Escrita – Desenho – Pintura  
04 lápis pretos nº 02 
01 caixa de lápis de cor grande 
02 apontador plástico com depósito 
01 estojo de giz de cera curtom 
01 estojo de canetas hidrográficas 
03 tubos de cola branca 
02 tubos de cola em bastão 
01 tesoura sem ponta com o nome do aluno (a)  
01 estojo de tinta guache 
02 borrachas brancas macias 
01 régua de 30 cm 
03 tubos de tinta relevo 
01 Pendrive 
 

Diversos 
01 pasta polionda média verde com o nome do aluno 
01 pasta plástica de elástico verde  
01 mochila ou mala 
01 estojo  
01 agenda escolar grande 
01 caderno de capa dura grande com 50 folhas 
01 caderno pautado para música 
04 sacos plásticos tamanho ofício (grosso) 
01 pacote de etiquetas adesivas p/ identificação 
01 pote de sorvete de 2 litros vazio 
25 copos descartáveis 
 

Papéis 
01 bloco de papel Canson A4 
300 folhas de papel sulfite A4 branco 
200 folhas de papel sulfite A4 colorido 
01 pacote de color set colorido 
02 folhas de papel pardo 
01 color set estampado A4 
 

Sucatas 
O material de sucata será pedido conforme a aula. 
 

Material de Higiene 
Todos os materiais abaixo devem estar identificados com 

o nome do(a) aluno(a) 
01 pacote de perfex 
01 escova de dentes  
01 creme dental 
01 toalhinha de mão  
01 necessaire para guardar os produtos de higiene  
01 garrafinha para água (uso diário) 
 

Educação Artística 
01 fita dupla face grossa branca 
01 pincel nº 10 
02 colas glitter (acrilex) : vermelho, azul , dourado e prateado 
01 pacote de bexiga  - verde (preferência são roque) 
02 bastões de cola quente finas 
04 folhas de E.V.A – cores variadas 
04 m de TNT - amarelo (inteiro) 
01 caneta para retroprojetor  
01 durex grosso 
02 rolos de papel crepom 
01 m  contact transparente  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material Pedagógico (uso do aluno)  
01 material dourado 
02 livros de história/gibis 
 

 
Livro de Língua Estrangeira 
 

Espanhol: Marcha Criança Espanhol 2º ano 
Coleção Marcha Criança - Tânia Gaspar, Mirtha Bustos 
Editora Scipione 
 

Livros Paradidáticos 
 

1º Bimestre 
Ou isto ou aquilo 
Cecília Meireles 
Global Editora 

 
2º Bimestre 
Romeu e Julieta 
Ruth Rocha 
Ed. Salamandra 

 
3º Bimestre 
Menina Bonita do Laço de Fita 
Ana Maria Machado 
Editora Ática 
  
4º Bimestre 
Bruxinha e as Maldades da Sorumbática 
Eva Furnari 
Ed. Ática 
 

 

Caligrafia   
Zigue zague Caligrafia – 2º ano  
Editora Scipione 
 
Observações: 

★ No primeiro dia de aula o aluno deverá trazer a agenda da 
escola ou um caderno para anotações e estojo. 
★ O material Didático do Sistema Positivo encontra-se a venda 
no portal da escola. 

★ O material de Educação Artística deverá estar em um pote 
de sorvete (vazio) de 2 litros etiquetada  

★ Todo material deve ser encapado para melhor conservação 
e etiquetado com o nome do aluno (a) 

★ Uniforme: Uso obrigatório – colocar nome nos uniformes do 
aluno com caneta para tecido 

 

 
 
Entregar os materiais dia 19/01/2023 na escola 
devidamente identificados 

 
 

PQF 0205A – 09/22 
 



ESCOLA E FACULDADE FORTEC 
 

Lista de Material – Ano Letivo 2023 
 

 

 
 
3º ano Ens. Fund. – Cor: Amarela 
 

 
Escrita – Desenho – Pintura 
04 lápis pretos nº 02 
01 caixa de lápis de cor  
01 apontador plástico com depósito 
02 borrachas brancas macia 
01 caixa de tinta guache 
02 tubos de cola branca 
04 tubos de cola bastão 
01 tesoura sem ponta com o nome do aluno (a)  
01 régua de 30 cm 
01 caneta retroprojetor 

 

Diversos 
01 mala ou mochila   
01 agenda escolar grande 
01 caderno de capa dura grande com 100 folhas  
01 pasta polionda grossa amarela com o nome do aluno (a) 
01 estojo simples 
04 sacos plásticos tamanho ofício grosso 
01 Material dourado individual 
01 pote de sorvete de 2 litros vazio 

01 rolo de fita de cetim 5 mm amarela  
25 copos descartáveis 
 
Educação Artística 
02 bastões de cola quente finos 
01 caixa de massinha 
04 folhas de EVA – cores variadas 
01 placa de EVA colorido 
01 placa de EVA de gliter 
04 m de TNT – azul royal 
01 fita dupla face (grossa leitosa) 
01 pincel nº 10 
01 tinta relevo  
01 pacote de bexiga amarela (pref. São Roque) 
01 rolo de fita metalóide grossa (dourada) 
 
 
 

Papéis 
01 bloco de papel Canson branco A4 
200 folhas de papel sulfite A4 branco 
100 folhas de papel sulfite A4 colorido 
 

 
Material de Higiene 
Todos os materiais abaixo devem estar identificados com 

o nome do(a) aluno(a) 
01 escova de dentes 
01 creme dental 
01 toalhinha de mão  
01 necessaire para guardar os produtos de higiene 
01 garrafinha para água (uso diário) 
 

Música 
 
01 flauta doce - marca sugerida: Yamaha 
01 caderno pautado para música 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livros Paradidáticos 

1º Bimestre 
A loja da dona raposa 
Hardy Guedes 
Editora Scipione 
  
2º Bimestre 
Diga Xis 
Teresa Noronha 
Editora Scipione 
  
3º Bimestre 
De papo com a noite 
João Anzanello Carrascoza 
Editora Scipione 
  
4º Bimestre 
A barriga transparente 
Juciara Rodrigues 
Editora Scipione 

 

Livro de Língua Estrangeira 
Espanhol: Marcha Criança Espanhol 3º ano 
Coleção Marcha Criança - Tânia Gaspar, Mirtha Bustos 
Editora Scipione 
 

Dicionários 
1 – Inglês / Português – Português / Inglês – Editora FTD 
2 – Espanhol / Português – Português / Espanhol – Editora Ática 
 
Sucatas 
* O material de sucata para a aula de artes será solicitado no 
decorrer do ano letivo.  
 
Observações: 

★ No primeiro dia de aula o aluno deverá trazer a agenda da escola 
ou um caderno para anotações e estojo. 

★ O material Didático do Sistema Positivo  encontra-se a 
venda no portal da escola. 

★ O material de Educação Artística deverá estar em um pote de 
sorvete (vazio) de 2 litros etiquetada  

★ Todo material deve ser encapado para melhor conservação e 
etiquetado com o nome do aluno (a) 

★ Uniforme: Uso obrigatório – colocar nome nos uniformes do aluno 
com caneta para tecido 

 

 
Entregar os materiais dia 19/01/2023 na escola 
devidamente identificados 

 
 

PQF 0374A – 09/22 

 
 

 
 
 
 



ESCOLA E FACULDADE FORTEC 
 

Lista de Material – Ano Letivo 2023 
 
 
 
4º ano Ens. Fund. – Cor: Azul 
 
 

Escrita – Desenho – Pintura 
04 lápis pretos nº 02 
01 caixa de lápis de cor grande  
01 apontador plástico com depósito 
01 estojo de canetas hidrográficas pequeno 
02 borrachas brancas macia 
02 tubos de cola branca grande 
03 tubos de cola bastão 
01 tesoura sem ponta com o nome do aluno (a) 
01 régua de 30 cm plástica com o nome do aluno (a) 
01 transferidor 
01 conjunto de esquadros (1 esquadro 45º e 1 60º) 
 

Diversos 
01 mala ou mochila 
01 agenda escolar grande 
01 cadernos universitários com 200 folhas de capa dura com o 
nome do aluno(a) – 10 matérias 
04 sacos plásticos tamanho ofício grande 
01 pasta polionda média azul com o nome do aluno (a) 
01 pasta de elástico (azul) 
01 pote de sorvete de 2 litros vazio 
01 rolo de fita de cetim 5 mm amarela  
01 rolo de fita dupla face grossa 
01 durex largo 
25 copos descartáveis 
 
 

Papéis 
10 folhas de papel almaço 
300 folhas de papel A4 branco 
02 folhas de cartolina branca 
03 folhas de cartolina laminada ( amarelo, verde, prata) 
02 folhas de papel vegetal 
01 pacote creative paper 
01 pacote de folha canson 
 

Educação Artística 
01 pincel nº 10 
02 rolos de fita metalóide 30mm x 50mm (azul e prata) 
01 pacote de bexiga azul (preferência São Roque ) 
04 m de TNT -  (branco) 
02 bastões de cola quente – finas 
05 folhas de EVA – 1 de plush e 1 branco - 2 gliter - 1 preto 
01 caixa de tinta guache 
 

Sucatas 

* O material de sucata para a aula de artes será solicitado no 
decorrer do ano letivo.  

 
Material de Higiene 
Todos os materiais abaixo devem estar identificados com 

o nome do(a) aluno(a) 
 

01 escova de dentes 
01 creme dental 
01 toalhinha de mão 
01 necessaire para guardar os produtos de higiene 

01 garrafinha para água (uso diário) 
01 desodorante spray 
 
Musica 
1 flauta - marca sugerida: Yamaha 
01 caderno pautado para música 

 

 
 
 
 
 
 
 
Livros Paradidáticos 
 

1º Bimestre 
Da minha janela 
Otávio Júnior 
Companhia das Letrinhas 
 
2º Bimestre 
De noite no bosque 
Ana Maria Machado 
Editora Ática 
 

3º Bimestre 
O Castelo do Sr. Hildson 
Autor: Ney, Salvador Barletto 
Editora do Brasil 
 

4º Bimestre 
História Meio ao Contrário 
Ana Maria Machado 
Editora Ática 
 

Livro de Língua Estrangeira 
Espanhol: Marcha Criança Espanhol 4º ano 
Coleção Marcha Criança - Tânia Gaspar, Mirtha Bustos 
Editora Scipione 
 

Dicionários 
 

1 – Inglês / Português – Português / Inglês – Editora FTD 
2 – Espanhol / Português – Português / Espanhol – Editora Ática 
 

Observações: 

★ No primeiro dia de aula o aluno deverá trazer a agenda da escola 
ou um caderno para anotações e estojo. 
★ O material Didático do Sistema Positivo  encontra-se a venda no 
portal da escola. 

★ O material de Educação Artística deverá estar em um pote de 
sorvete (vazio) de 2 litros etiquetada  

★ Todo material deve ser encapado para melhor conservação e 
etiquetado com o nome do aluno (a) 

★ Uniforme: Uso obrigatório – colocar nome nos uniformes do aluno 
com caneta para tecido 
 
 
 

 

Entregar os materiais dia 19/01/2023 na escola 

devidamente identificados 
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ESCOLA E FACULDADE FORTEC 
 

Lista de Material – Ano Letivo 2023 
 

5º ano Ens. Fund. – Cor: Vermelha 
 
 
Escrita – Desenho – Pintura 
04 lápis pretos nº 02 
01 caixa de lápis de cor grande 
01 caneta esferográfica grossa azul 
01 apontador de plástico com depósito 
01 estojo de canetas hidrográficas grandes 
02 borrachas brancas macia 
01 corretivo líquido 
01 estojo de tinta para artesanato 
02 tubos de cola branca grande 
01 tesoura sem ponta com o nome do aluno (a)  
01 régua de 30 cm plástica com o nome do aluno (a) 
02 tubos de cola bastão 
02 bastões de cola quente fina 
02 tubos de tinta relevo metálica  
01 conjunto de esquadros (1 esquadro 45º e 1 60º) 
01 transferidor 
 

Diversos 
01 mochila ou mala 
01 agenda escolar grande 
01 caderno universitário com 100 folhas c/o nome do aluno (a) 
01 pasta polionda média  vermelha etiquetada c/ o nome do 
aluno (a) 
01 pasta de elástico vermelha 
01 pote de sorvete de 2 litros vazio 
25 copos descartáveis 
 
 

Papéis 
02 folhas de papel laminado (dourado e prateado) 
05 folhas de papel almaço 
300 folhas de papel sulfite A4 branco 
03 sacos para presente 30 cm x 45 cm ( cores vivas) 
20 folhas de papel canson 
100 creative paper 
 

Educação Artística 
01 pincel nº 10 (trincha) 
02 rolos de fita metalóide 25mm x 50mm (amarela e azul) 
01 pacote de bexiga vermelha (pref. São Roque) 
03 folhas de EVA  cor bege 
01 folha de EVA de gliter  
01 folha de EVA decorado 
05 metros de TNT – vermelho (inteiro) 
01 rolo de fita de cetim 5 mm azul 
01 rolo de barbante pequeno 
 

Sucatas 
O material será solicitado ao longo do ano letivo 

 
Material de Higiene 
Todos os materiais abaixo devem estar identificados com 

o nome do(a) aluno(a) 
 

01 escova de dentes  
01 creme dental 
01 toalha de mão 
01 necessaire para guardar os produtos de higiene 
01 garrafinha para água (uso diário) 
01 desodorante spray 
 
Música 
01 flauta - marca sugerida: yamaha 
01 caderno pautado para música 
 

 

 
 
 
 
 
Livros Paradidáticos 
 

1º Bimestre: 
Lampião e Maria Bonita – o rei e a rainha do cangaço 
Liliana Iacocca 
Editora Ática 
 

2º Bimestre:  
Robin Hood 
Telma Guimarães Castro Andrade 
Editora Scipione 
 

3º Bimestre:  
Malala, a menina que queria ir para a escola 
Adriana Carranca 
Ed. Companhia das letrinhas 
 
4º Bimestre:  
O Pequeno Príncipe 
Antoine de Saint-Exupéry 
Ed. Melhoramentos 

 
Livro de Língua Estrangeira 
 

Espanhol: Marcha Criança Espanhol 5º ano 
Coleção Marcha Criança - Tânia Gaspar, Mirtha Bustos 
Editora Scipione 
 

Dicionários 
1 – Inglês / Português – Português / Inglês – Editora FTD 
2 – Espanhol / Português – Port / Espanhol – Editora Ática 
 
 

Observações: 

★ No primeiro dia de aula o aluno deverá trazer a agenda da 
escola ou um caderno para anotações e estojo. 

★ O material Didático do Sistema Positivo  encontra-se a 
venda no portal da escola. 

★ O material de Educação Artística deverá estar em um pote 
de sorvete (vazio) de 2 litros etiquetada  

★ Todo material deve ser encapado para melhor conservação 
e etiquetado com o nome do aluno (a) 

★ Uniforme: Uso obrigatório – colocar nome nos uniformes do 
aluno com caneta para tecido 

 

 

 

 

 

Entregar os materiais dia 19/01/2023 na escola 
devidamente identificados 
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