
COLÉGIO DE APLICAÇÃO 
JOÃOXXIII 

Portaria de Regularidade de Estudos n.º 080 – 25/09/81 -
MEC 

 

 

 
 
 

 

LISTA DE MATERIAL  

5° ano do Ensino Fundamental 

Ano Letivo de 2022 
 
 

Prezados/as responsáveis,segue a lista de materiais para o 5º ano do Ensino Fundamental do 
Colégio de Aplicação João XXIII, no contexto do Ensino Remoto Emergencial, ano letivo 2022. 

 

o 4 cadernos do tipo brochurão 96 folhas (pautados e sem decoração nas folhas) para as seguintes 
disciplinas: Língua Portuguesa (1), Matemática (1), Ciências (1) e História e Geografia (1). 

o 1 caderno do tipo brochurão 60 folhas (pautados e sem decoração nas folhas) para a disciplina de 
Música (1). 

o 1 caderno pautado de 96 folhas para uso apenas de inglês. 

No 5º ano, os alunos utilizam cadernos do tipo brochurão. Portanto, deve ser evitada a 
compra de cadernos do tipo universitário (com espiral), pois estes não atendem aos nossos 
objetivos. 

o Minidicionário Aurélio Buarque de Holanda/Nova Ortografia – L. Portuguesa 
o 4 lápis pretos nº 2 (verificar a qualidade do grafite/ evitar o que for muito claro) 
o 2 apontadores para lápis 
o 2 borrachas brancas 
o 1 caixa de lápis de cor grande com 12 cores 
o 1 tubo de cola branca para papel 
o 1 tesoura sem ponta pequena de bom corte 
o 1 régua 30 cm (de preferência transparente, em poliestireno) 
o 3 folhas de papel quadriculado, preferencialmente 1cm x 1cm (Matemática) 

 

Observações 
 
- Os materiais solicitados podem ser reaproveitados do ano anterior. Os cadernos que ainda possuem 
folhas a serem utilizadas também podem ser reaproveitados. 
- Os(as) alunos(as)deverão manter na residência um kit completo de material escolar para a realização 
das atividades. 
- Recomendamos que os cadernos sejam encapados com plástico transparente e etiquetados com o 
nome do(a) aluno(a) e a disciplina. 
- Materiais como lápis, borracha, apontador deverão ser repostos ao longo do ano, de acordo com a 
necessidade. 
- Poderá haver a necessidade de aquisição de mais um caderno para Língua Portuguesa e 
Matemática ao longo do ano. 
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- Alunos(as) do 5º ano utilizam lápis, devendo ser evitada a aquisição de lapiseira. 
- Alunos(as) do 5º ano utilizam caderno do tipo brochurão, devendo ser evitada a aquisição de 
cadernos com espiral. 
- Alunos(as) do 5º ano poderão vir a utilizar caneta esferográfica. Portanto, a mesma poderá ser 
solicitada no momento oportuno. 
- O caderno sanfonado do 3º ano será utilizado na disciplina de artes. 
- O livro de inglês que está sendo solicitado é o volume 3, em função dos conteúdos a serem 
trabalhados. 
- Outros materiais de uso específico (de acordo com os projetos desenvolvidos pelas turmas) poderão 
ser solicitados ao longo do ano, quando do retorno das aulas presenciais. 
 
 

Atenciosamente, 
 
Equipe do 5º ano/Coordenação do Ensino Fundamental I 

 

 
 
 


