
 

 

Lista de Material do 5º Ano do Ensino Fundamental para 2023 
 

Materiais comuns a várias disciplinas: 

 Bloco da escola 

 Régua de 30cm não flexível 

 Lápis ou lapiseira 

 Canetas azul e preta 

 Borracha macia 

 Apontador 

 Lápis de cor 

 Canetas hidrocor 

 Cola líquida 

 Tesoura sem ponta 

 50 folhas A4 para desenho 

 30 folhas A3 para desenho 

 1 pacote de folhas coloridas 

 1 pasta sanfonada, dividida por 
disciplinas 

 Caneta preta para retroprojetor com 
ponta média (2,0mm)  

 Caneta marca-texto 
 

Estudos Sociais  

 2 cadernos grandes, folha A4, 96 folhas: um para História e um para Geografia. 

 1 caneta ponta fina, molhada, para mapas. 
Ensino Religioso 

 1 caderno pequeno de 96 folhas, que será usado nos anos seguintes.  
Ciências 

 1 caderno grande folha A4 de 96 folhas (individualizado). 
Matemática 

 1 caderno grande folha A4 de 96 folhas (individualizado). 

 Calculadora. 
Português 

 1 caderno grande folha A4 de 96 folhas (individualizado). 

 Dicionário de Língua Portuguesa. Sugestão: Aurélio. 
Inglês 

 1 caderno pequeno, que será usado nos anos seguintes.  
Educação artística 

 1 pasta A3 para as folhas e os trabalhos. 
 

IMPORTANTE:  

 Todos os materiais do aluno devem estar devidamente identificados. 

 Ao adquirir os materiais, sugerimos que procurem observar o peso dos mesmos. 
Procure optar por materiais mais leves, simples, que não pesem na mochila. 

 Os materiais do ano anterior, que estejam em bom estado, podem ser utilizados ainda.  

 Não é recomendado o uso de fichário. 

 Não trazer materiais adicionais na mochila, como objetos de valor. 

 Para Educação Física, recomenda-se o uso de tênis adequado anatomicamente para 
absorver impactos.  

 

Material Didático  
 A partir de 2023, nossa escola passará a usar o Sistema de Ensino Bernoulli. O 
material didático será vendido pela escola a partir da primeira semana de fevereiro/2023. O 
valor poderá ser parcelado em até 10x no cartão de crédito. 
 

Valor do material didático para o 5° ano EF:  R$ 1.101,29 


