Plano de Execução ou Utilização do material escolar /2018
1º ano do Ensino Fundamental
MATERIAL

QUANTIDADE

OBJETIVO

METODOLOGIA

PERÍODO

Produção de jogos, de trabalhos artísticos e de escrita.

Desenho,colagem e
ilustrações com diferentes
materiais
Dobraduras, pintura,
montagem de
personagens, desenho
Montagem de mosaico,
colagem, recorte em
diversas atividades
artísticas.
Desenho e pintura

1º trimestre

Ilustração e pintura

2º trimestre

Bloco de papel A4 para desenho 140g/m2 branco

03 blocos

Bloco Criativo colorido lumi

02 pacote

Emborrachado E.V.A. (sugestão: preto, rosa e roxo)

03 folhas

Giz de cera (12 cores)

02 caixas

Lápis de cor (12 cores ou mais)

02 caixas

Papel Carmem (sugestão: preto, laranja e lilás)

06 folhas

Desenvolver a criatividade, a coordenação motora e
produzir textos

Desenho, escrita, recorte

2º trimestre

Papel Crepom encerado (sugestão: marrom, vermelho e
preto)

Desenvolver a percepção visual e tátil, coordenação
motora fina

Recorte,colagem,
modelagem

2º trimestre

03 folhas

Papel Duplex (sugestão: preto, laranja e Pink)

03 folhas

Desenvolver a coordenação motora, construção de fichas
e cartazes

Colagem e montagem de
cartazes, fichas...

2º trimestre

Tecido estampado (estampas pequenas)

02 metros

Desenvolver a criatividade, a coordenação motora e
caracterização de personagens

Recorte, colagem,
montagem de fantoches

2º trimestre

01 unidade

Papel Color Set estampado A4

03 blocos

Guardar atividades, desenvolvimento da autonomia
através da seleção de produções individuais, percepção
visual e coordenação motora
Trabalhar com diferentes técnicas de artes,
Caracterização de personagens

Organizar
cronologicamente,
selecionar, compilar
Recorte e colagem

3º trimestre

Pasta catálogo transparente com 60 plásticos

1 unidade

Produção artística como forma de expressão e releitura de
obras

Pintar, colar e usar como
base

3º trimestre

1 unidade

Arquivar as atividades, encaminhadas para casa,assim
como avaliações, realizadas pela criança durante o ano
letivo, nas diversas áreas de conhecimento.

Desenvolver a percepção visual, montagem de fichas de
jogos
Desenvolver a criatividade e a coordenação motora.

01 letra inicial do nome da criança, EM MDF, com 25 cm de
altura
Classificador rápido

Registrar textos e desenhos, desenvolver a criatividade e
imaginação
Desenvolver a percepção visual, coordenação motora

"Os livros didáticos serão utilizados, regularmente,sempre que for necessário, desde o início do ano letivo.”

Organizar, arquivar
cronologicamente

1º trimestre

1º trimestre

1º trimestre

3º trimestre

Anual
Entregar no 1°trimetre

Plano de Execução ou Utilização do material escolar
2º ano do Ensino Fundamental
MATERIAL
Anilina comestível (sugestão: verde e azul)

QUANTIDADE

OBJETIVO
Desenvolver a percepção visual

METODOLOGIA
Colorir atividades e
utilização em
atividades de Ciências

Produção de jogos, de trabalhos artísticos e de
escrita.

Desenho,montagem de
planta baixa, colagem e
ilustrações com
diferentes materiais
Dobraduras, pintura,
montagem de
personagens, desenho
Desenho e pintura

1º trimestre

Escrita em cartazes,
Ilustração e pintura

1º trimestre

03 frascos

PERÍODO
1º trimestre

Bloco de papel A4 para desenho 140g/m2 branco

03 blocos

Bloco Criativo colorido lumi

01 pacote

Giz de cera (12 cores)

02 caixas

Hidrocor grosso (12 cores)

02 caixas

Papel Camurça (sugestão: preto, roxo e vermelho)

03 folhas

Desenvolver a percepção visual e tátil, coordenação
motora fina

Recorte e colagem

2º trimestre

Papel Carmem (sugestão:azul e amarelo)

02 folhas

Desenvolver a criatividade, a coordenação motora e
produzir textos

Desenho, escrita, recorte
e elaboração de cartazes

2º trimestre

Papel Crepom encerado (sugestão: verde e rosa pink)

02 folhas

Desenvolver a percepção visual e tátil, coordenação
motora fina

Recorte,colagem,
modelagem

2º trimestre

Papel Duplex (sugestão: laranja e verde)

02 folhas

Colagem e montagem de
cartazes, fichas...

2º trimestre

Papel Micro-ondulado (sugestão: marrom e verde)

02 folhas

Recorte e colagem

2º trimestre

Papel Paraná

01 folha

Desenvolver a percepção visual,tátil,
coordenação motora
Desenvolver técnicas de pintura e estimular a
criatividade
Desenvolver a criatividade, a coordenação motora e
montar a caracterização de personagens

Recorte, colagem,
montagem de fantoches
e releituras de obras de
arte

3º trimestre

Produção artística como forma de expressão e releitura
de obras

Pintar, colar e usar como
base

3º trimestre

Tecido para artesanato (estampas pequenas)

02 metros

Eco bag (bolsa em tecido cru lisa) de 25cm x 25cm
1 unidade

Desenvolver a percepção visual, montagem de fichas
de jogos
Registrar textos e desenhos, desenvolver a
criatividade e imaginação
Desenvolver a percepção visual, coordenação motora

Construir fantoches, maquetes, fichas e cartazes

"Os livros didáticos serão utilizados, regularmente,sempre que for necessário, desde o início do ano letivo.”

Recorte, colagem

1º trimestre

1º trimestre

3º trimestre

Utilização do material escolar

3º ano do Ensino Fundamental
MATERIAL
Bloco Criativo (sugestão:cores fortes não
reciclados)

QUANTIDADE
03 pacotes

OBJETIVO
Desenvolver a criatividade e a coordenação motora.
Registrar as atividades
Produção de jogos, de trabalhos artísticos e de escrita.

Bloco de papel A3 para desenho 140g/m2
branco

02 blocos

Hidrocor grosso (12 cores)

02 caixas

Lantejoula grande cores variadas

02 pacotes

Lápis de cor (12 cores ou mais)

02 caixas

Papel Camurça (sugestão:laranja,marrom
e verde)

Desenvolver a percepção visual, coordenação motora

METODOLOGIA
Desenho, colagem e
recorte
Desenho,montagem de
planta baixa, colagem e
ilustrações com diferentes
materiais
Escrita em cartazes,
Ilustração e pintura

PERÍODO
1º trimestre

1º trimestre

1º trimestre

Colagem

1º trimestre

Desenvolver a percepção visual, coordenação motora

Ilustração e pintura

2º trimestre

Desenvolver a percepção visual e tátil, coordenação
motora fina

Recorte e colagem

2º trimestre

03 folhas

Papel Carmem (sugestão:verde, laranja e
rosa)

Desenvolver a criatividade, a coordenação motora e
produzir textos

Desenho, escrita, recorte e
elaboração de cartazes

2º trimestre

03 folhas

Papel Color Set estampado A4

03 blocos

Trabalhar com diferentes técnicas de artes, Caracterização
de personagens

Recorte e colagem

2º trimestre

Papel Crepom Encerado
(sugestão:amarelo, rosa e laranja)

Desenvolver a percepção visual e tátil, coordenação
motora fina

Recorte,colagem,
modelagem

3º trimestre

03 folhas

Papel Micro-ondulado (sugestão:
estampas variadas)

Desenvolver a percepção visual,tátil, coordenação
motora

Recorte e colagem

3º trimestre

02 folhas
1 unidade

Produção artística como forma de expressão e releitura de
obras

Pintar, colar e usar como base

3º trimestre

Porta-lápis com base, em MDF

Desenvolver a coordenação motora fina e percepção
visual

"Os livros didáticos serão utilizados, regularmente,sempre que for necessário, desde o início do ano letivo.”

