PLANO DE EXECUÇÃO DE USO DE MATERIAIS
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 2018

MATERIAL
Lápis 2B/6B

QUANTIDADE
02 unidades
(cada)
01 unidade

OBJETIVO
Desenvolver atividades
grafo plástica.
Composição/suporte de
trabalhos.

METODOLOGIA
PERÍODO
Atividade grafo plástica. 1º,2ºe 3º
trimestre
Confecção de atividades 1º, 2º e 3º
diversas (composição de trimestre
trabalhos).

Borracha
Branca

01 unidade

Atividade grafo plástica.

Caneta
hidrográfica
Caderno de capa
dura 10 matérias

01 unidade

Utilizar em sala como
auxílio nas atividades
escolares.
Desenvolver atividades
grafo plástica.
Sistematizar e fixar
conteúdos estudados das
atividades de diversas
disciplinas.

Caderno de capa
dura 01 matéria
150 folhas

01 unidade

Promover a fixação dos
conteúdos estudados
através da realização de
exercícios diferenciados
na Disciplina de
Matemática
Registrar as diversas
atividades escolares, que
devem ser realizadas em
casa, nas diversas
disciplinas

Construção de um
1º, 2º e 3º
portfólio na Matemática trimestre
no 6º ano, envolvendo os
conteúdos estudados.

Arquivar atividades,
cartas/circulares e
avaliações durante o ano
letivo
Resolver situações
problemas que envolvam
o uso de esquadros
Medir ângulos e traçar
circunferências

Arquivamento das
1º, 2º e 3º
atividades, separadas por trimestre
matéria.

Lápis de Cor

01 unidade

01 caderno sem 01 unidade
pauta capa dura
50 folhas

Agenda 2018

01 unidade

Pasta arquivo

01

Jogo de
esquadros

01

Transferidos 180 01
graus

Régua – 30cm

01

1º, 2º e 3º
trimestre

Atividade grafo plástica. 1º, 2º e 3º
trimestre
Uso pessoal do aluno para 1º, 2º e 3º
registrar as atividades
trimestre
pedagógicas ( esquemas,
exercícios, resumos,
produções textuais).
Desenvolver atividades
Uso pessoal do aluno para 1º, 2º e 3º
pedagógicas propostas na registrar as atividades
trimestre
Disciplina de
pedagógicas
Matemática, ao longo do
ano letivo

Medir, traçar figuras
geométricas.

Organização diária dos
compromissos escolares,
de acordo com as
propostas pedagógicas
planejadas.

1º, 2º e 3º
trimestre

Execução de atividades
do conteúdo Geometria

1º, 2º e 3º
trimestre

Execução de atividades
que promovam o
manuseio para construção
e leitura correta dos
ângulos.
Realização de diversas
atividades com o auxílio
da régua.

1º, 2º e 3º
trimestre

1º, 2º e 3º
trimestre

