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PLANO DE EXECUÇÃO DA LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018
1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL SOLICITADO

Livro de Inglês – Seek and Find 5 – Lucy
Crichton e Sarah Elizabeth Sprague – Editora
Macmillan – Edição 2013.

Livro de Língua Portuguesa –
AKPALÔ – 1º ano – Marita Leite
Sant’ana. 3ª edição – Editora do
Brasil, 2015.

Livro de Matemática – Projeto Ápis –
1° ano – Luiz Roberto Dante –
Editora Ática – Edição 2014.

1 – caneta hidrocor fina preta

UNIDADE DE APRENDIZAGEM

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE

Periodo de Utilização

SALA DE AULA/CASA

Língua Inglesa é uma ferramenta importante no
processo ensino-aprendizagem, pois visa promover
uma aprendizagem da Língua Inglesa pelos alunos,
desenvolvendo
habilidades
linguísticas
e
competência comunicativa, capacitando o aluno não
só a compreender e produzir enunciados corretos O livro será utilizado durante os quatros bimestres.
no idioma Inglês, mas contribuindo para sua
formação geral enquanto cidadão, incentivando o
conhecimento e uso da Língua Inglesa como
instrumento de acesso a informações a outras
culturas e grupos sociais.

SALA DE AULA/CASA

Apresentar a linguagem como um instrumento para
a ação social do indivíduo na interação com a
sociedade e principalmente, como um facilitador da
ação comunicativa. Desenvolver, conhecer e
respeitar as diferentes variedades linguísticas, de
modo a formar bons leitores e produtores de textos
(orais e escritos), considerando o contexto de
comunicação. Valorizar a leitura como fonte de
acesso e informação, levando à compreensão dos
mais variados tipos de textos. Utilizar a linguagem
como instrumento de aprendizagem, identificando
os aspectos relevantes, organizando notas,
elaborando roteiros, textos, resumos, etc. Valer-se
da linguagem para melhorar a qualidade de suas
relações interpessoais, sendo capaz de expressar
seus sentimentos, ideias e opiniões.

SALA DE AULA/CASA

O livro será utilizado durante os quatro bimestres.

Despertar no aluno uma atitude positiva em relação
à aprendizagem da matemática, favorecendo à
aquisição de técnicas e habilidades indispensáveis
para a aplicação dos conceitos matemáticos na
resolução de problemas na vida prática, conduzindoO livro será utilizado durante os quatro bimestres.
o aos conhecimentos matemáticos como meios
para compreender o mundo à sua volta e perceber o
caráter de jogo intelectual, como aspecto que
estimula a curiosidade, o espírito de investigação e
o desenvolvimento da capacidade para resolver
problemas.

SALA DE AULA/CASA

Atividades de desenho / escrita / contorno

Utilizar em diferentes atividades pedagógicas e nos
quatros bimestres.

1 – caneta de hidrocor grossa (pretas,
para contornar desenhos na mochila)

SALA DE AULA/CASA

Atividades de desenho / escrita / contorno

Utilizar em diferentes atividades pedagógicas nos
quatros bimestres.

1 – régua de 20 cm. (estojo)

SALA DE AULA/CASA

Atividades de desenho / escrita / contorno

Uso individual / Mochila do aluno /
1 – tesoura sem ponta (com nome, no
Aula de Arte / Sala de Aula / Rotina Recorte de atividades
estojo)
de sala de aula

Desenvolver a coordenação motora grossa e utilizar
em diferentes atividades pedagógicas nos quatros
bimestres.

5 – lápis triangular pretos.

Uso individual / Mochila do aluno /
Rotina escolar / uso diário em atividades
Aula de Arte / Sala de Aula

Desenvolver a escrita coordenação motora fina com a
experimentação de recursos diferenciados nos quatros
bimestres.

3 - borrachas brancas

Uso individual / Mochila do aluno /
Rotina escolar / uso diário em atividades
Aula de Arte / Sala de Aula

Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.

1 – apontador com depósito (1 para
lápis grosso e 2 para lápis fino no Uso individual / Mochila do aluno
estojo).

Rotina escolar / uso diário em atividades

Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.

3 – cadernos brochura grandes
Matemática / Português / Dever de
Atividades de escrita / organização de conteúdos
(simples, sem desenhos nas margens
Casa
– 96 folhas – fica no colégio)

Utilizar em diferentes atividades pedagógicas nos
quatros bimestres.

3 – cadernos brochura grande
(simples, sem desenhos nas margens Geografia / História / Ciências
– 48 folhas – fica no colégio).

Utilizar em diferentes atividades pedagógicasnos nos
quatros bimestres nos quatros bimestres..

Atividades de escrita / organização de conteúdos

1 caderno de tarcha verde caligrafia

SALA DE AULA/CASA

Exercitar o movimento da letra

1 – caixa de caneta hidrocor (grossa Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina
Atividades de desenho e escrita
12 cores, na Mochila).
Escolar

Utilizar em diferentes atividades pedagógicas nos nos
quatros bimestres.
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas nos
quatros bimestres.

3 – gibis (revista em quadrinhos –
Sala de Aula
permanece no colégio).

Atividdaes de leitura e rodízio dos gibis entre os Estimular o desenvolvimento da leitura, interpretação e
alunos para a leitura durante o ano letivo
produção de texto nos quatros bimestres.

1 – camiseta branca de adulto
Sala de Aula / Aula de Arte
tamanho M (permanece no colégio).

Uso nas aulas de pintura em todos os componentes Manter o uniforme escolar limpo, sem manchas da
curriculares
tinta nos quatros bimestres.

1 - garrafinha com tampa para água
Uso individual na escola
(mochila)

UtilIzar durante as atividades no colégio

1 – pincel fino (chato) para Arte. Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina
Atividades de pintura com uso de tinta
(permanece no colégio)
Escolar
1 – tela para pintura (tamanho
Sala de Aula
30x30).
1 - folha de lixa A4 (fina)

1 – pote de tinta de tecido (cores variadas).

Orientar a beber água para hidratar o corpo nos
quatros bimestres.
Desenvolver a escrita coordenação motora fina com a
experimentação de recursos diferenciados nos quatros
bimestres.

Atividades de pintura de acordo com o tema em Trabalhar textura e arte visual, com tema de acordo
estudo
com o artista em estudo nos quatros bimestres.

Atividades de acabamentos dos trabalhos Desenvolver atividades do Portifólio / Sacolas individuais do
individuais / montagem de brinquedos Projeto de Leitura / Acabamentos dos trabalhos nos quatros
reciclados individuais
bimestres.
Atividades de construção visual / Reeleituras artísiticas de
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar livros e histórias / Confeccção do livro literário / Ilustração das
atividades pedagógicas / Trabalhos de textura no tecido

Trabalhar textura e arte visual, com tema de acordo com o artista
em estudo no 2º bimestre.
Desenvolver a coordenação motora fina / Apreciação Artística
nos quatros bimestres.

Desenvolver a coordenação motora fina, com a
2 – potes de massinha (uti guti, Sala de Aula / Rotina Escolar / Atividades livre e orientada para construção de
experimentação de recursos diferenciados nos quatros
trabalhos de coordenação motora)
Portifólio
esculturas, maquetes e bonecos
bimestres.
Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
1 – caixa de giz de cera grande Uso individual / Mochila do aluno /
Desenvolver a coordenação motora fina / Apreciação
artísticas de livros e histórias / Confecção do livro
sendo 1 para Arte.
Aula de Arte / Sala de Aula
Artística nos quatros bimestres.
literário / Ilustração das atividades pedagógicas

1 – caixa de lápis de cor jumbo.

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
Uso individual / Mochila do aluno /
Desenvolver a coordenação motora fina / Apreciação
artísticas de livros e histórias / Confecção do livro
Aula de Arte / Sala de Aula
Artística nos quatros bimestres.
literário / Ilustração das atividades pedagógicas

1 – estojo completo grande, em Uso individual da criança para
Rotina escolar / uso diário em atividades / Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao longo
tecido, com divisórias ficando no guardar os materiais usados no dia a
organização do uso do material
do ano letivo nos quatros bimestres.
colégio.
dia, na escola e em casa.
1 – pasta com grampo de plástico
Sala de Aula / Rotina Escolar
(transparente) projeto Literário.

Organizar e guardar os trabalhos ao longo do ano
Organização dos trabalhos realizados em sala de
letivo desenvolvidos no projeto Literário nos quatros
aula do projeto Literário
bimestres.

Desenvolver a coordenação motora fina, com a
2 – tubos de cola branca 90g.(fica na Uso individual / Mochila do aluno / Atividades de colagem de trabalhos / Construção de
experimentação de recursos diferenciados nos quatros
sala de aula)
Aula de Arte / Sala de Aula
Reálias / Maquetes
bimestres.
Desenvolver a organização da criança com seus
1 – pasta polionda 4 cm para agenda Uso individual / Mochila do aluno / Para organizar os trabalhos para serem realizados
materiais nos quatros bimestres.nos quatros
e dever de casa.
Aula de Arte / Sala de Aula
em casa / rotina diária
bimestres.
Atividades matemáticas propostas em sala de aula /
1 – conjunto de material dourado Uso individual / Mochila do aluno /
Contagem / Resolução de cálculos / Situações Desenvolver o raciocínio lógico nos quatros bimestres.
(Mochila).
Aula de Arte / Sala de Aula
Problemas
1 – pacote de ziploc (grande para
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Organização dos trabalhos realizados em sala de Desenvolver o senso de organização nos quatros
guardar materiais dos alunos em
Escolar
aula
bimestres.
sala - 15 nidades)
Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
1 – caixa de giz de cera de boa Uso individual / Mochila do aluno / artísticas de livros e histórias / Confecção do livro Desenvolver a coordenação motora fina / Apreciação
qualidade 12 cores.
Aula de Arte / Sala de Aula
literário / Ilustração das atividades pedagógicas / Artística nos quatros bimestres.
Trabalhos de textura

1 – metro de algodão cru.

Atividades do Portifólio / Sacolas individuais do Desenvolver a coordenação motora fina / Apreciação
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina
Projeto de Leitura / Acabamentos dos trabalhos / Artística / Criatividade / Experimentação diferenciadas
Escolar
Pintura livre / Projetos
nos quatros bimestres.

1 – metro de chita

Atividades do Portifólio / Sacolas individuais do Desenvolver Atividades do Portifólio / Sacolas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina
Projeto de Leitura / Acabamentos dos trabalhos / individuais do Projeto de Leitura / Acabamentos dos
Escolar
Pintura livre / Projetos
trabalhos / Pintura livre nos quatros bimestres.

Organizar e guardar os trabalhos ao longo do ano
1 – pasta com grampo (transparente) Uso individual / Mochila do aluno / Organização dos trabalhos realizados em sala de
letivo desenvolvidos nos projetos nos quatros
para Ensino Religioso.
Aula de Arte / Sala de Aula
aula dos trabalhos de Ensino Religioso
bimestres.

1 – bloco de desenho A4 (colorido).

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísticas de livros e histórias / Confecção do livro
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao longo
literário / Ilustração das atividades pedagógicas /
Escolar
do ano letivo nos quatros bimestres.
Trabalhos de textura / Confecção de cartões /
Dobraduras / trabalhos do Portifólio

1 – refil de cola grossa e fina

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Atividades de colagem do Portifólio / Sacolas individuais do
Projeto de Leitura / Acabamentos dos trabalhos individuais Utilizar em diferentes atividades pela professora e a observação
com as chitas e o pano de algodão cru / Criação dos objetos do aluno na realização final da montagem dos seus trabalhos
de sucatas das crianças que a professora cola indivualmente

1 – folha de EVA (lisa vermelha).

Atividades com textura / Produção de trabalhos
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao longo
manuais / Trabalhos do Portifólio / Acabamentos
Escolar
do ano letivo no 1º bimestre.
dos trabalhos / trabalhos dos Projetos

1 - rolo de barbante colorido.

Sala de Aula / Aula de Arte

Atividades do Portifólio / Acabamentos dos trabalhos / Pintura
Desenvolver atividades do Portifólio /Acabamentos dos trabalhos
livre / Trabalhos da festa junina / / Roupinhas temáticas /
a partir do 2º bimestre.
Adereços

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísiticas de livros e histórias / Confecção do livro
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao longo
literário / Ilustração das atividades pedagógicas /
Escolar
nos quatros bimestres.
Confecção de cartões / Trabalhos do Portifólio /
exercícios diários
Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísiticas de livros e histórias / Confecção do livro
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina
literário / Ilustração das atividades pedagógicas /
Escolar
Confecção de cartões / Trabalhos do Portifólio /
exercícios diários

1 – resma de papel A4.

1 - folha de paple cartão colorido

Atividades de acabamentos dos trabalhos individuais / Utilizar em diferentes atividades pela professora e a observação
montagem de brinquedos reciclados individuais
do aluno na realização final da montagem dos seus trabalhos

1 - cartolina marrom

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

1- pacote de lantejoula

Desenvolver atividades do Portifólio / Sacolas individuais do
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escola / Atividades de acabamentos dos trabalhos individuais /
Projeto de Leitura / Acabamentos dos trabalhos nos quatros
Educação Física
montagem de brinquedos reciclados individuais
bimestres.

1 - caixa de lápis de cor jumbo.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

1 – pasta catálogo com 50 plásticos.

Sala
de
Aula
Escolar/Portifólio

1
caderno
de
verde(pequeno/capa mole).

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

tarcha

Organizar e guardar os trabalhos ao longo do ano
Rotina Organização dos trabalhos realizados em sala de
letivo desenvolvidos em sala de aula sendo utilizado
aula do projeto Literário
nos quatro bimestres.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Atividades de desenho e escrita / Reeleituras Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao longo
artísiticas de livros e histórias / Confecção do livro do ano letivo sendo utilizado nos quatro bimestres.
Escolar
/ Ilustração
atividades
pedagógicas /títulos variados, chamado "Baú Literário".
O Projeto Literário é realizado literário
durante
o anodas
letivo,
trabalhando

1 – bloco de desenho A4 (branco).

PROJETO LITERÁRIO:

/

Atividades de acabamentos dos trabalhos individuais / Utilizar em diferentes atividades pela professora e a observação
montagem de brinquedos reciclados individuais
do aluno na realização final da montagem dos seus trabalhos

OBS.: OANO LETIVO DIVIDI-SE EM QUATRO BIMESTRES.
1 - BIMESTRE - 29 DE JANEIRO A 20 DE ABRIL
2º BIMESTRE - 23 DE ABRIL A 4 DE JULHO
3º BIMESTRE - 30 DE JULHO A 28 DE SETEMBRO
4º BIMESTRE - 1 DE OUTUBRO A 13 DE DEZEMBRO
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PLANO DE EXECUÇÃO DA LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018
2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL SOLICITADO

Inglês - Shine On! 2 – Student BooK
&Extra Practice – Helen Casey – Editora
Oxford – Edição 2016.

Livro de Língua Portuguesa –. AKPALÔ – 2º
ano – Isabel Benjamin Fraga. 3ª edição – Editora
do Brasil, 2015.

Livro de Matemática – A conquista da
Matemática, 2º ano – José Ruy Giovanni, José
Ruy Giovani Júnior. 1ª edição Edição Renovada.
Editora FTD, 2015.

História – – História sociedade & cidadania 2
– 2° ano – Alfredo Boulos Júnior – Editora
FTD – Edição 2017.

UNIDADE DE APRENDIZAGEM

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE

OBJETIVO E METODOLOGIA

SALA DE AULA/CASA

Língua Inglesa é uma ferramenta importante
no processo ensino-aprendizagem, pois visa
promover uma aprendizagem da Língua
Inglesa pelos alunos, desenvolvendo
habilidades linguísticas e competência
comunicativa, capacitando o aluno não só a
compreender e produzir enunciados corretos
no idioma Inglês, mas contribuindo para sua
formação
geral
enquanto
cidadão,
incentivando o conhecimento e uso da Língua
Inglesa como instrumento de acesso a
informações a outras culturas e grupos
sociais.

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

SALA DE AULA/CASA

Apresentar a linguagem como um instrumento
para a ação social do indivíduo na interação
com a sociedade e principalmente, como um
facilitador da ação comunicativa. Desenvolver,
conhecer e respeitar as diferentes variedades
linguísticas, de modo a formar bons leitores e
produtores de textos (orais e escritos),
considerando o contexto de comunicação.
Valorizar a leitura como fonte de acesso e
informação, levando à compreensão dos mais
variados tipos de textos. Utilizar a linguagem
como instrumento de aprendizagem,
identificando os aspectos relevantes,
organizando notas, elaborando roteiros,
textos, resumos, etc. Valer-se da linguagem
para melhorar a qualidade de suas relações
interpessoais, sendo capaz de expressar seus
sentimentos, ideias e opiniões.

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

SALA DE AULA/CASA

Despertar no aluno uma atitude positiva em
relação à aprendizagem da matemática,
favorecendo à aquisição de técnicas e
habilidades indispensáveis para a aplicação
dos conceitos matemáticos na resolução de
problemas na vida prática, conduzindo-o aos
conhecimentos matemáticos como meios para
compreender o mundo à sua volta e perceber
o caráter de jogo intelectual, como aspecto
que estimula a curiosidade, o espírito de
investigação e o desenvolvimento da
capacidade para resolver problemas.

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

SALA DE AULA/CASA

Desenvolver nos alunos o conhecimento
ajustado de si mesmo e o sentimento de
confiança em suas capacidades afetiva,
cognitiva, ética, estética, de inter-relação
pessoal e de inserção social, para agir com
perseverança na busca de conhecimento e no
exercício da cidadania, possibilitando por meio
do ensino da história, a valorização e o
respeito à vida, a identificação dos conceitos
de fonte histórica, sujeito histórico e tempo
histórico, a análise de diferentes tipos de
fontes históricas, as características da
sociedade atual, identificando às relações
sociais e econômicas, os regimes políticos, as
questões ambientais, comparando-as com as
características de outros tempos e lugares.

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

Geografia - Aprender juntos Geografia – 2° ano
– Leda Leonardo da Silva – 5ª Edição - Editora
SM, 2016.

SALA DE AULA/CASA

Ciências – Aprender juntos Ciências – 2° ano –
Cristiane Motta – 5ª Edição - Editora SM, 2016.

SALA DE AULA/CASA

Dicionário Saraiva Jovem – Editora Saraiva.

SALA DE AULA/CASA

1 tesoura sem ponta(com nome, no estojo)

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Arte / Sala de Aula / Rotina de sala de aula

Compreender a relação entre a sociedade e
a natureza tendo como objeto central o
espaço geográfico, palco desta relação,
percebendo-se como sujeito ativo da
sociedade, ou seja, como cidadão
participativo em suas responsabilidades
sociais, defendendo seus direitos e aceitando
os direitos do próximo, inferindo que a
sociedade é formada por um conjunto de
pessoas que possuem diferenças culturais,
econômicas e sociais. Reconhecer as partes
constitutivas do espaço onde vive e atua,
identificando os lugares que o compõem e a
função desses lugares.
Estabelecer relações de convivência, noções
de cidadania; respeito ao próximo, disciplina
solidariedade, discutir ideias a fim de praticálas no seu dia a dia, respeitando diferentes
maneiras de pensar, desenvolvendo a
autonomia
intelectual,
tornando-se
protagonistas do seu processo de
aprendizagem e agentes transformadores de
si mesmos e do mundo ao seu redor.
Aprimorar o vocabulário, tão necessário ao
repertório, os educandos conferem questões
ortográficas,
semânticas,
morfológicas,
estilísticas (que é o caso da linguagem
figurada), entre outras. Nesse sentido, ao
usufruir do dicionário como recurso
metodológico.

Recorte de atividades

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.

2 – lápis nº 2

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Rotina escolar / uso diário em atividades
Arte / Sala de Aula

Desenvolver a escrita coordenação motora fina
nos quatros bimestres.

1 - borracha branca (estojo)

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Rotina escolar / uso diário em atividades
Arte / Sala de Aula

Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.

1 – apontador com depósito

Uso individual / Mochila do aluno

Rotina escolar / uso diário em atividades

Desenvolver a coordenação motora grossa
nos quatros bimestres.

1 - régua transparente (30 cm)

Uso individual / Mochila do aluno

Rotina escolar / uso diário em atividades

Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.

2 – cadernos grandes com 96 folhas para Língua
Portuguesa, Matemática, capa dura, brochurão Matemática / Língua Portuguesa
sem desenhos.

1 – caderno grande (48 folhas) para Redação, Redação / Ciências
capa dura, brochurão sem desenhos.
1 - caderno grande (96 folhas) para Geografia,
História e Ciências, capa dura, brochurão sem Geografia / História
desenhos.

Atividades de escrita / organização de Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
nos quatros bimestres.
conteúdos
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Atividades de escrita / organização de
nos quatros bimestres.
conteúdos
Atividades de escrita / organização de Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
nos quatros bimestres.
conteúdos

1 – caixa de caneta hidrocor (fina 12 cores, na
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar
Mochila).
Atividades de desenho e escrita

Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
nos quatros bimestres.

1 – caixa de lápis de cor (12 cores, na Mochila). Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
nos quatros bimestres.

3 – gibis (revista em quadrinhos – permanece no
Sala de Aula
colégio).

Atividades de desenho e escrita

Estimular o desenvolvimento da leitura,
Atividdaes de leitura e rodízio dos gibis entre interpretação e produção de texto nos quatros
os alunos para a leitura durante o ano letivo bimestres.

Uso individual da criança para guardar os
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
materiais usados no dia a dia, na escola e Rotina escolar / uso diário em atividades /
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.
organização
do
uso
do
material
em casa.
Rotina
escolar
/
uso
diário
em
atividades
/
1 - pasta fina de plástico com elástico para
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Rotina Escolar
organização do uso do material
atividades de casa.
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.
Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
1 – pasta com grampo de plástico (transparente)
Organização dos trabalhos realizados em sala ano letivo desenvolvidos no projeto Literário nos
Sala de Aula / Rotina Escolar
projeto Literário.
de aula do projeto Literário
quatros bimestres.
Desenvolver a coordenação motora fina, com a
1 – tubo de cola branca 500g.
Uso individual /Aula de Arte / Sala de Aula Atividades de colagem de trabalhos / experimentação de recursos diferenciados nos
Construção de Reálias / Maquetes
quatros bimestres.
Atividades matemáticas propostas em sala de
Uso individual / Mochila do aluno / Aula de aula / Contagem / Resolução de cálculos / Desenvolver o raciocínio lógico nos quatros
1 – conjunto de material dourado (Mochila).
Arte / Sala de Aula
bimestres.
Situações Problemas
Orientar a beber água para hidratar o corpo nos
1 - garrafinha com tampa para água
Uso individual na escola
UtilIzar durante as atividades no colégio
quatros bimestres.
Desenvolver o hábito e atitudes da
Organização dos trabalhos em sala de aula
1 – maleta plástica com alça e elástico.
Uso individual
responsabilidade diária dos materiais nos
dos alfabetos
quatros bimestres.
1 – estojo com divisórias.

2 – caixas de cera (12 cores, na Mochila).

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
Uso individual / Mochila do aluno / Aula de artísticas de livros e histórias / Confecção do Desenvolver a coordenação motora fina /
Arte / Sala de Aula
livro literário / Ilustração das atividades Apreciação Artística nos quatros bimestres.
pedagógicas / Trabalhos de textura

1 – metro de algodão cru.

Desenvolver a coordenação motora fina /
Atividades do Portifólio / Sacolas individuais
Apreciação Artística / Criatividade /
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar do Projeto de Leitura / Acabamentos dos
Experimentação diferenciadas a partir do 2º
trabalhos / Pintura livre / Projetos
bimestre.

1 – metro de chita

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Desenvolver Atividades do Portifólio / Sacolas
Atividades do Portifólio / Sacolas individuais individuais do Projeto de Leitura / Acabamentos
do Projeto de Leitura / Acabamentos dos dos trabalhos / Pintura livre a partir do 2º
trabalhos / Pintura livre / Projetos
bimestre.

Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
1 – pasta com grampo (transparente) para Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Organização dos trabalhos realizados em sala ano letivo desenvolvidos nos projetos nos
Ensino Religioso.
Arte / Sala de Aula
quatros bimestres.
de aula dos trabalhos de Ensino Religioso
1 - pasta fina de plástico com elástico para
Sala de Aula / Rotina Escolar
atividades de casa.

1 – bloco de desenho A4 - folha colorida.

1 - folha de EVA com gliter (branca)

1 - folha de EVA com gliter (branca)

2 – refis de cola fina e grossa.

2 - revistas Picolé

2 – cartolinas dupla face (verde).

Rotina escolar / uso diário em atividades /
organização do uso do material
Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísticas de livros e histórias / Confecção do
livro literário / Ilustração das atividades Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar pedagógicas / Trabalhos de textura /
nos quatros bimestres.
Confecção de cartões / Dobraduras / trabalhos
do Portifólio
Atividades com textura / Produção de
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar trabalhos manuais / Trabalhos do Portifólio /
Acabamentos dos trabalhos / trabalhos dos nos quatros bimestres.
Projetos
Atividades com textura / Produção de
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar trabalhos manuais / Trabalhos do Portifólio /
Acabamentos dos trabalhos / trabalhos dos nos quatros bimestres.
Projetos
Atividades de colagem do Portifólio / Sacolas
individuais do Projeto de Leitura / Utilizar em diferentes atividades pela professora
Acabamentos dos trabalhos individuais com e a observação do aluno na realização final da
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar as chitas e o pano de algodão cru / Criação
montagem dos seus trabalhos nos quatros
dos objetos de sucatas das crianças que a bimestres.
professora cola indivualmente
Estimular o desenvolvimento da leitura,
Atividadades de sala de aula de escrita / interpretação e racícionio lógico nos quatros
desenhos / pintura
bimestres.
Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísiticas de livros e histórias / Confeccção do
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar livro literário / Ilustração das atividades
pedagógicas / Confecção de cartões / nos quatros bimestres.
Trabalhos do Portifólio
Sala de Aula

1 – cartolina dupla face (preta).

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísiticas de livros e histórias / Confeccção do
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar livro literário / Ilustração das atividades
nos quatros bimestres.
pedagógicas / Confecção de cartões /
Trabalhos do Portifólio

1 – cartolina dupla face (amarela).

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísiticas de livros e histórias / Confeccção do
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar livro literário / Ilustração das atividades
nos quatros bimestres.
pedagógicas / Confecção de cartões /
Trabalhos do Portifólio

1 – folha de papel cartão (vermelho).

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísiticas de livros e histórias / Confeccção do
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar livro literário / Ilustração das atividades
nos quatros bimestres.
pedagógicas / Confecção de cartões /
Trabalhos do Portifólio

1 – folha de papel cartão (amarela).

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísiticas de livros e histórias / Confeccção do
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar livro literário / Ilustração das atividades
pedagógicas / Confecção de cartões /
Trabalhos do Portifólio

1 – resma de papel A4 (branca).

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar artísiticas de livros e histórias / Confecção do
livro literário / Ilustração das atividades nos quatros bimestres.
pedagógicas / Confecção de cartões /
Trabalhos do Portifólio / exercícios diários

PROJETO LITERÁRIO: O Projeto Literário é realizado durante o ano letivo, trabalhando títulos variados, chamado "Baú Literário". Para evitar
repetições de títulos, solicitamos três livros, por aluno, no período do mês de fevereiro, para início das atividades literárias em março.
1 - BIMESTRE - 29 DE JANEIRO A 20 DE ABRIL
2º BIMESTRE - 23 DE ABRIL A 4 DE JULHO
3º BIMESTRE - 30 DE JULHO A 28 DE SETEMBRO
4º BIMESTRE - 1 DE OUTUBRO A 13 DE DEZEMBRO
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PLANO DE EXECUÇÃO DA LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018
3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL SOLICITADO

UNIDADE DE APRENDIZAGEM

Livro de Inglês – Seek and Find 3 – Lucy
Crichton e Sarah Elizabeth Sprague –
Editora Macmillan – Edição 2013.

SALA DE AULA/CASA

Livro de Língua Portuguesa – Português:
Linguagens – 3° ano – William Roberto
Cereja, Thereza Cochar Magalhães –
Editora Atual – Edição 2017.

SALA DE AULA/CASA

Livro de Matemática – A conquista da
Matemática, 3º ano – José Ruy Giovanni,
José Ruy Giovani Júnior. 1ª edição Edição
Renovada. Editora FTD, 2015

SALA DE AULA/CASA

História – História sociedade & cidadania 3 –
3° ano – Alfredo Boulos Júnior – Editora FTD
– Edição 2017.

SALA DE AULA/CASA

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
Língua Inglesa é uma ferramenta importante
no processo ensino-aprendizagem, pois visa
promover uma aprendizagem da Língua
Inglesa pelos alunos, desenvolvendo
habilidades linguísticas e competência
comunicativa, capacitando o aluno não só a
compreender e produzir enunciados corretos
no idioma Inglês, mas contribuindo para sua
formação
geral
enquanto
cidadão,
incentivando o conhecimento e uso da Língua
Inglesa como instrumento de acesso a
informações a outras culturas e grupos
sociais.
Apresentar a linguagem como um instrumento
para a ação social do indivíduo na interação
com a sociedade e principalmente, como um
facilitador da ação comunicativa. Desenvolver,
conhecer e respeitar as diferentes variedades
linguísticas, de modo a formar bons leitores e
produtores de textos (orais e escritos),
considerando o contexto de comunicação.
Valorizar a leitura como fonte de acesso e
informação, levando à compreensão dos mais
variados tipos de textos. Utilizar a linguagem
como
instrumento
de
aprendizagem,
identificando os aspectos relevantes,
organizando notas, elaborando roteiros,
textos, resumos, etc. Valer-se da linguagem
para melhorar a qualidade de suas relações
interpessoais, sendo capaz de expressar seus
sentimentos, ideias e opiniões.
Despertar no aluno uma atitude positiva em
relação à aprendizagem da matemática,
favorecendo à aquisição de técnicas e
habilidades indispensáveis para a aplicação
dos conceitos matemáticos na resolução de
problemas na vida prática, conduzindo-o aos
conhecimentos matemáticos como meios para
compreender o mundo à sua volta e perceber
o caráter de jogo intelectual, como aspecto
que estimula a curiosidade, o espírito de
investigação e o desenvolvimento da
capacidade para resolver problemas.
Desenvolver nos alunos o conhecimento
ajustado de si mesmo e o sentimento de
confiança em suas capacidades afetiva,
cognitiva, ética, estética, de inter-relação
pessoal e de inserção social, para agir com
perseverança na busca de conhecimento e no
exercício da cidadania, possibilitando por meio
do ensino da história, a valorização e o
respeito à vida, a identificação dos conceitos
de fonte histórica, sujeito histórico e tempo
histórico, a análise de diferentes tipos de
fontes históricas, as características da
sociedade atual, identificando às relações
sociais e econômicas, os regimes políticos, as
questões ambientais, comparando-as com as
características de outros tempos e lugares.

OBJETIVO E METODOLOGIA

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

Utilizar ao longo do ano letivo

Utilizar ao longo do ano letivo

Geografia – Aprender juntos Geografia – 3°
ano – Leda Leonardo da Silva – 5ª Edição Editora SM, 2016.

SALA DE AULA/CASA

Ciências – Aprender juntos Ciências – 3°
ano – Cristiane Motta – 5ª Edição - Editora
SM, 2016.

SALA DE AULA/CASA

Dicionário Saraiva
Saraiva.

SALA DE AULA/CASA

Jovem

– Editora

1 – pasta de elástico para atividades.
1 tesoura sem ponta(com nome,no estojo)

Sala de Aula / Rotina Escolar

Compreender a relação entre a sociedade e
a natureza tendo como objeto central o
espaço geográfico, palco desta relação,
percebendo-se como sujeito ativo da
sociedade, ou seja, como cidadão
participativo em suas responsabilidades
sociais, defendendo seus direitos e aceitando
os direitos do próximo, inferindo que a
sociedade é formada por um conjunto de
pessoas que possuem diferenças culturais,
econômicas e sociais. Reconhecer as partes
constitutivas do espaço onde vive e atua,
identificando os lugares que o compõem e a
função desses lugares.
Estabelecer relações de convivência, noções
de cidadania; respeito ao próximo, disciplina
solidariedade, discutir ideias a fim de praticálas no seu dia a dia, respeitando diferentes
maneiras de pensar, desenvolvendo a
autonomia
intelectual,
tornando-se
protagonistas do seu processo de
aprendizagem e agentes transformadores de
si mesmos e do mundo ao seu redor.
Aprimorar o vocabulário, tão necessário ao
repertório, os educandos conferem questões
ortográficas,
semânticas,
morfológicas,
estilísticas (que é o caso da linguagem
figurada), entre outras. Nesse sentido, ao
usufruir do dicionário como recurso
metodológico.

Utilizar ao longo do ano letivo

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

Organização dos trabalhos realizados em sala
de aula do projeto Literário

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Recorte de atividades
Arte / Sala de Aula / Rotina de sala de aula

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Rotina escolar / uso diário em atividades
2 – lápis triangular tamanho normal – nº 2. Arte / Sala de Aula
1 - garrafinha com tampa para água
Uso individual na escola
UtilIzar durante as atividades no colégio
(mochila)
Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
1 - borracha branca (estojo)
Rotina escolar / uso diário em atividades
Arte / Sala de Aula
1 – apontador com depósito

Uso individual / Mochila do aluno

Rotina escolar / uso diário em atividades

1 - régua transparente (30 cm)

Uso individual / Mochila do aluno

Rotina escolar / uso diário em atividades

2 – cadernos grandes (96 folhas) capa dura,
brochurão sem desenhos, para Matemática Matemática / Língua Portuguesa
e Lingia Portuguesa.
4 – cadernos grandes (48) capa dura,
brochurão sem desenhos, para Ciências, Geografia / História/Ciências
História e Geografia.

Utilizar ao longo do ano letivo

Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.
Desenvolver a escrita coordenação motora fina
nos quatros bimestres.
Orientar a beber água para hidratar o corpo nos
quatros bimestres.
Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.
Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.
Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.

Atividades de escrita / organização de Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
conteúdos
nos quatros bimestres.
Atividades de escrita / organização de Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
conteúdos
nos quatros bimestres.

1 – caixa de caneta hidrocor (grossa 12
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar Atividades de desenho e escrita
cores, na Mochila).

Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
nos quatros bimestres.

Estimular o desenvolvimento da leitura,
Atividdaes de leitura e rodízio dos gibis entre
interpretação e produção de texto nos quatros
os alunos para a leitura durante o ano letivo
bimestres.
Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
Uso individual / Mochila do aluno / Aula de artísticas de livros e histórias / Confecção do Desenvolver a coordenação motora fina /
Arte / Sala de Aula
livro literário / Ilustração das atividades Apreciação Artística nos quatros bimestres.
pedagógicas

3 – gibis (revista em quadrinhos –
Sala de Aula
permanece no colégio).

1 – caixa de lápis de cor.

1 – estojo completo grande, em tecido, com
Uso individual da criança para guardar os
divisórias ficando na Mochila do aluno (de
Rotina escolar / uso diário em atividades / Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
materiais usados no dia a dia, na escola e
pano com lápis preto, borracha, apontador,
organização do uso do material
nos quatros bimestres.
em casa.
lápis de cor).
Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
1 – pasta com grampo de plástico
Organização dos trabalhos realizados em sala
Sala de Aula / Rotina Escolar
ano letivo desenvolvidos no projeto Literário nos
(transparente) projeto Literário.
de aula do projeto Literário
quatros bimestres.
Sala de Aula / Rotina Escolar

Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
Organização dos trabalhos realizados em sala
ano letivo, com o objetivo de levar e trazer os
de aula de cada bimestre
trabalhos diários.

4 – pastas de papelão com grampo de
Sala de Aula / Rotina Escolar
plástico branca.

Organização dos trabalhos realizados em sala Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
de aula de cada bimestre
ano letivo desenvolvidos nos quatros bimestres.

4 – pastas de papelão com grampo de
Sala de Aula / Rotina Escolar
plástico laranja.

Organização dos trabalhos realizados em sala Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
de aula de cada bimestre
ano letivo desenvolvidos nos quatros bimestres.

1 - pasta polionda com alça A4 (preta)

1 – tubo de cola branca 500g.( Mochila)

Desenvolver a coordenação motora fina, com a
Uso individual / Mochila do aluno / Aula de Atividades de colagem de trabalhos /
experimentação de recursos diferenciados nos
Arte / Sala de Aula
Construção de Reálias / Maquetes
quatros bimestres.

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
1 – caixa de gizão de cera de 12 cores Uso individual / Mochila do aluno / Aula de artísticas de livros e histórias / Confecção do Desenvolver a coordenação motora fina /
sendo 1 para Arte.
Arte / Sala de Aula
livro literário / Ilustração das atividades Apreciação Artística nos quatros bimestres.
pedagógicas / Trabalhos de textura

1 – metro de algodão cru.

Atividades do Portifólio / Sacolas individuais do Desenvolver a coordenação motora fina /
Artística / Criatividade /
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar Projeto de Leitura / Acabamentos dos Apreciação
Experimentação diferenciadas nos quatros
trabalhos / Pintura livre / Projetos
bimestres.

1 – metro de chita

Atividades do Portifólio / Sacolas individuais do Desenvolver Atividades do Portifólio / Sacolas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar Projeto de Leitura / Acabamentos dos individuais do Projeto de Leitura / Acabamentos
trabalhos / Pintura livre / Projetos
dos trabalhos / Pintura livre

Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
1 – pasta com grampo (transparente) para Uso individual / Mochila do aluno / Aula de Organização dos trabalhos realizados em sala
ano letivo desenvolvidos nos projetos nos
Ensino Religioso.
Arte / Sala de Aula
de aula dos trabalhos de Ensino Religioso
quatros bimestres.

1 – bloco de desenho A4 12g/m - coloridas

1 – folha de EVA com gliter - azul

1 – folha de EVA com gliter - verde

1 – refil de cola quente fina e grossa.

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísticas de livros e histórias / Confecção do
livro literário / Ilustração das atividades Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar
pedagógicas / Trabalhos de textura / longo do ano letivo, nos quatros bimestres.
Confecção de cartões / Dobraduras / trabalhos
do Portifólio
Atividades com textura / Produção de
trabalhos manuais / Trabalhos do Portifólio /
Acabamentos dos trabalhos / trabalhos dos
Projetos
Atividades com textura / Produção de
trabalhos manuais / Trabalhos do Portifólio /
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar
Acabamentos dos trabalhos / trabalhos dos
Projetos
Atividades de colagem do Portifólio / Sacolas
individuais do Projeto de Leitura /
Acabamentos dos trabalhos individuais com as
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar
chitas e o pano de algodão cru / Criação dos
objetos de sucatas das crianças que a
professora cola indivualmente
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
nos quatros bimestres.

Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
nos quatros bimestres.

Utilizar em diferentes atividades pela professora
e a observação do aluno na realização final da
montagem dos seus trabalhos nos quatros
bimestres.

Estimular o desenvolvimento da leitura,
Atividadades de sala de aula de escrita /
interpretação e racícionio lógico nos quatros
desenhos / pintura
bimestres.

3 - revistas Picolé

Sala de Aula

1 – cartolina dupla face (preta).

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísiticas de livros e histórias / Confecção do
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar livro literário / Ilustração das atividades
nos quatros bimestres.
pedagógicas / Confecção de cartões /
Trabalhos do Portifólio

1 – cartolina dupla face (rosa).

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísiticas de livros e histórias / Confeccção do
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar livro literário / Ilustração das atividades
nos quatros bimestres.
pedagógicas / Confecção de cartões /
Trabalhos do Portifólio

1 – resma de papel A4 - colorida.

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísiticas de livros e histórias / Confecção do
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar livro literário / Ilustração das atividades
nos quatros bimestres.
pedagógicas / Confecção de cartões /
Trabalhos do Portifólio / exercícios diários

1 – resma de papel A4.

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísiticas de livros e histórias / Confecção do
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar livro literário / Ilustração das atividades
nos quatros bimestres.
pedagógicas / Confecção de cartões /
Trabalhos do Portifólio / exercícios diários

1 jogo pedagógico - a partir de 8 anos

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísiticas de livros e histórias / Confecção do
1 – cartolina dupla face (rosa, preta e
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar livro literário / Ilustração das atividades
vermelha).
longo do ano letivo nos quatros bimestres.
pedagógicas / Confecção de cartões /
Trabalhos do Portifólio

1 – folha de papel cartão marrom.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Atividades de desenho e escrita / Confecção
do livro literário / Ilustração das atividades Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao
pedagógicas / Confecção de cartões / longo do ano letivo nos quatros bimestres.
Trabalhos do Portifólio

1 – folha de papel cartão preta.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Atividades de desenho e escrita / Confecção
do livro literário / Ilustração das atividades Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao
pedagógicas / Confecção de cartões / longo do ano letivo nos quatros bimestres.
Trabalhos do Portifólio

PROJETO LITERÁRIO: O Projeto Literário é realizado durante o ano letivo, trabalhando títulos variados,
chamado "Baú Literário". Para evitar repetições de títulos, solicitamos três livros, por aluno, no período do
mês de fevereiro, para início das atividades literárias em março.
1 - BIMESTRE - 30 DE JANEIRO A 24 DE ABRIL
2º BIMESTRE - 25 DE ABRIL A 7 DE JULHO
3º BIMESTRE - 31 DE JULHO A 29 DE SETEMBRO
4º BIMESTRE - 2 DE OUTUBRO A 14 DE DEZEMBRO

EQ 32 / 34 Lote D – Guará II – Núcleo I
Área Especial 08, Módulo B – Guará II – Sede
roga@roga.com.br
PLANO DE EXECUÇÃO DA LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018
4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL SOLICITADO

Livro de Inglês – Seek and Find 4 – Lucy
Crichton e Sarah Elizabeth Sprague –
Editora Macmillan – Edição 2013.

UNIDADE DE APRENDIZAGEM

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE

OBJETIVO E METODOLOGIA

SALA DE AULA/CASA

Língua Inglesa é uma ferramenta importante no
processo ensino-aprendizagem, pois visa promover uma
aprendizagem da Língua Inglesa pelos alunos,
desenvolvendo habilidades linguísticas e competência
comunicativa, capacitando o aluno não só a
compreender e produzir enunciados corretos no idioma
Inglês, mas contribuindo para sua formação geral
enquanto cidadão, incentivando o conhecimento e uso
da Língua Inglesa como instrumento de acesso a
informações a outras culturas e grupos sociais.

O livro será utilizado durante os quatros bimestres.

Livro de Língua Portuguesa – Português:
Linguagens – 4° ano – William Roberto
Cereja, Thereza Cochar Magalhães –
Editora Atual – Edição 2017.

SALA DE AULA/CASA

Livro de Matemática – A conquista da
Matemática, 4º ano – José Ruy Giovanni,
José Ruy Giovani Júnior. 1ª edição Edição
Renovada. Editora FTD, 2015.

SALA DE AULA/CASA

História – História sociedade & cidadania 4
– 4° ano – Alfredo Boulos Júnior – Editora
FTD – Edição 2017.

Geografia – Pequeno Cidadão do DF – 4°
ano – Helena Maria Ribeiro – Fábrica do
Livro – Edição Renovada 2015.

Ciências – Aprender juntos Ciências – 4°
ano – Cristiane Motta – 5ª Edição - Editora
SM, 2016.

SALA DE AULA/CASA

SALA DE AULA/CASA

SALA DE AULA/CASA

Apresentar a linguagem como um instrumento para a
ação social do indivíduo na interação com a sociedade e
principalmente, como um facilitador da ação
comunicativa. Desenvolver, conhecer e respeitar as
diferentes variedades linguísticas, de modo a formar
bons leitores e produtores de textos (orais e escritos),
considerando o contexto de comunicação. Valorizar a
leitura como fonte de acesso e informação, levando à
compreensão dos mais variados tipos de textos. Utilizar
a linguagem como instrumento de aprendizagem,
identificando os aspectos relevantes, organizando notas,
elaborando roteiros, textos, resumos, etc. Valer-se da
linguagem para melhorar a qualidade de suas relações
interpessoais, sendo capaz de expressar seus
sentimentos, ideias e opiniões.
Despertar no aluno uma atitude positiva em relação à
aprendizagem da matemática, favorecendo à aquisição
de técnicas e habilidades indispensáveis para a
aplicação dos conceitos matemáticos na resolução de
problemas na vida prática, conduzindo-o aos
conhecimentos matemáticos como meios para
compreender o mundo à sua volta e perceber o caráter
de jogo intelectual, como aspecto que estimula a
curiosidade, o espírito de investigação e o
desenvolvimento da capacidade para resolver
problemas.
Desenvolver nos alunos o conhecimento ajustado de si
mesmo e o sentimento de confiança em suas
capacidades afetiva, cognitiva, ética, estética, de interrelação pessoal e de inserção social, para agir com
perseverança na busca de conhecimento e no exercício
da cidadania, possibilitando por meio do ensino da
história, a valorização e o respeito à vida, a identificação
dos conceitos de fonte histórica, sujeito histórico e
tempo histórico, a análise de diferentes tipos de fontes
históricas, as características da sociedade atual,
identificando às relações sociais e econômicas, os
regimes políticos, as questões ambientais, comparandoas com as características de outros tempos e lugares.
Compreender a relação entre a sociedade e a natureza
tendo como objeto central o espaço geográfico, palco
desta relação, percebendo-se como sujeito ativo da
sociedade, ou seja, como cidadão participativo em suas
responsabilidades sociais, defendendo seus direitos e
aceitando os direitos do próximo, inferindo que a
sociedade é formada por um conjunto de pessoas que
possuem diferenças culturais, econômicas e sociais.
Reconhecer as partes constitutivas do espaço onde vive
e atua, identificando os lugares que o compõem e a
função desses lugares.

Estabelecer relações de convivência, noções de
cidadania; respeito ao próximo, disciplina solidariedade,
discutir ideias a fim de praticá-las no seu dia a dia,
respeitando diferentes maneiras
de pensar,
desenvolvendo a autonomia intelectual, tornando-se
protagonistas do seu processo de aprendizagem e
agentes transformadores de si mesmos e do mundo ao
seu redor.

O livro será utilizado durante os quatros bimestres.

Utilizar ao longo do ano letivo

Utilizar ao longo do ano letivo

O livro será utilizado durante os quatros bimestres.

O livro será utilizado durante os quatros bimestres.

Dicionário Saraiva Jovem – Editora
Saraiva.

1 – pasta de grampo (Ensino Religioso).

1 tesoura sem ponta(com nome, no estojo)
3 – lápis.

2 – borrachas brancas.
1 – apontador com depósito
1 - régua transparente (30 cm)

SALA DE AULA/CASA

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

Uso individual / Mochila do
Organizar e guardar os trabalhos ao longo do ano
Organização dos trabalhos realizados em sala de aula
aluno / Aula de Arte / Sala de
letivo desenvolvidos nos projetos, nos quatros
dos trabalhos de Ensino Religioso
Aula
bimestres.
Uso individual / Mochila do
aluno / Aula de Arte / Sala de Recorte de atividades
Aula / Rotina de sala de aula
Uso individual
aluno / Aula de
Aula
Uso individual
aluno / Aula de
Aula
Uso individual
aluno
Uso individual
aluno

2 – cadernos grandes espirais (96 folhas) Matemática
para Língua Portuguesa e Matemática
Portuguesa
3 – cadernos grandes espirais (48 folhas)
História, Ciências e Geografia.
1 – caderno grande espiral (96 folhas) para
Filosofia.
1 – caderno grande espiral (48 folhas) para
Produção de texto.
3 – marca textos (azul, verde e laranja ou
rosa), um de cada cor.

Aprimorar o vocabulário, tão necessário ao repertório, os
educandos conferem questões ortográficas, semânticas,
morfológicas, estilísticas (que é o caso da linguagem
figurada), entre outras. Nesse sentido, ao usufruir do
dicionário como recurso metodológico.

/ Mochila do
Arte / Sala de Rotina escolar / uso diário em atividades
/ Mochila do
Arte / Sala de Rotina escolar / uso diário em atividades
/ Mochila do
/ Mochila do
/

Língua

Rotina escolar / uso diário em atividades
Rotina escolar / uso diário em atividades
Atividades de escrita / organização de conteúdos

Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.
Desenvolver a escrita coordenação motora fina
nos quatros bimestres.
Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.
Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.
Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas nos
quatros bimestres.

Utilizar em diferentes atividades
quatros bimestres.
Utilizar em diferentes atividades
Filosofia
Atividades de escrita / organização de conteúdos
quatros bimestres.
Utilizar em diferentes atividades
Produção de Texto
Atividades de escrita / organização de conteúdos
quatros bimestres.
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina escolar / uso diário em atividades / organização Utilizar em diferentes atividades
Rotina Escolar
das ideias centrais
quatros bimestres.
Geografia / História/Ciências

Atividades de escrita / organização de conteúdos

pedagógicas nos
pedagógicas nos
pedagógicas nos
pedagógicas nos

1 – caneta esferográfica (azul e Iniciar o uso da caneta em exercícios como forma de Utilizar em diferentes atividades pedagógicas nos
treinamento da grafia
quatros bimestres.
preta)
1 – caixa de caneta hidrocor (grossa 12 Sala de Aula / Aula de Arte /
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas nos
Atividades de desenho e escrita
cores).
Rotina Escolar
quatros bimestres.
Estimular o desenvolvimento da leitura,
3 gibi (revista em quadrinhos – permanece
Atividdaes de leitura e rodízio dos gibis entre os alunos
Sala de Aula
interpretação e produção de texto nos quatros
no colégio).
para a leitura durante o ano letivo
bimestres.
Uso individual / Mochila do Atividades de desenho e escrita / Reeleituras artísticas
Desenvolver a coordenação motora fina /
1 – caixa de lápis de cor.
aluno / Aula de Arte / Sala de de livros e histórias / Confecção do livro literário /
Apreciação Artística nos quatros bimestres.
Aula
Ilustração das atividades pedagógicas
1 – estojo completo grande, em tecido, com
Uso individual da criança para
Rotina escolar / uso diário em atividades / organização Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao
divisórias ficando na Mochila do aluno (de
guardar os materiais usados no
do uso do material
longo do ano letivo nos quatros bimestres.
pano com lápis preto, borracha, apontador,
dia a dia, na escola e em casa.
lápis de cor).
Organizar e guardar os trabalhos ao longo do ano
1 – pasta com grampo de plástico
Organização dos trabalhos realizados em sala de aula
Sala de Aula / Rotina Escolar
letivo desenvolvidos no projeto Literário nos
(transparente) projeto Literário.
do projeto Literário
quatros bimestres.
Atividadades de sala de aula de escrita / desenhos / Estimular o desenvolvimento da leitura,
2- revistas Picolé
Sala de Aula
interpretação e racícionio lógico nos quatros
pintura
bimestres.
Uso individual / Mochila do
Desenvolver a coordenação motora fina, com a
Atividades de colagem de trabalhos / Construção de
2 – tubos de cola branca 90g.( Mochila)
aluno / Aula de Arte / Sala de
experimentação de recursos diferenciados nos
Reálias / Maquetes
Aula
quatros bimestres.
1 - garrafinha com tampa para água
Orientar a beber água para hidratar o corpo nos
Uso individual na escola
UtilIzar durante as atividades no colégio
(mochila)
quatros bimestres.
Uso individual / Mochila do Atividades matemáticas propostas em sala de aula /
Desenvolver o raciocínio lógico nos quatros
1 – conjunto de material dourado (Mochila). aluno / Aula de Arte / Sala de Contagem / Resolução de cálculos / Situações
bimestres.
Aula
Problemas
Atividades de desenho e escrita / Reeleituras artísticas
Uso individual / Mochila do
de livros e histórias / Confecção do livro literário / Desenvolver a coordenação motora fina /
1 – caixa de gizão de cera.
aluno / Aula de Arte / Sala de
Ilustração das atividades pedagógicas / Trabalhos de Apreciação Artística nos quatros bimestres.
Aula
textura
Desenvolver a coordenação motora fina /
Atividades do Portifólio / Sacolas individuais do Projeto
Sala de Aula / Aula de Arte /
Apreciação
Artística
/
Criatividade
/
1 – metro de algodão cru.
de Leitura / Acabamentos dos trabalhos / Pintura livre /
Rotina Escolar
Experimentação diferenciadas nos quatros
Projetos
bimestres.
Desenvolver Atividades do Portifólio / Sacolas
Atividades do Portifólio / Sacolas individuais do Projeto
Sala de Aula / Aula de Arte /
individuais do Projeto de Leitura / Acabamentos
1 – metro de chita
de Leitura / Acabamentos dos trabalhos / Pintura livre /
Rotina Escolar
dos trabalhos / Pintura livre nos quatros
Projetos
bimestres.
Atividades de desenho e escrita / Reeleituras artísticas
de livros e histórias / Confecção do livro literário /
1 – bloco de desenho A4 folhas coloridas - Sala de Aula / Aula de Arte /
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao
Ilustração das atividades pedagógicas / Trabalhos de
120m/g
Rotina Escolar
longo do ano letivo nos quatros bimestres.
textura / Confecção de cartões / Dobraduras / trabalhos
do Portifólio
Atividades do Portifólio / sacolas individuais do Projeto
Desenvolver atividades do Portifólio / Sacolas
Sala de Aula / Aula de Arte / de Leitura / Acabamentos dos trabalhos / Pintura livre /
individuais do Projeto de Leitura / Acabamentos
1 – folha de EVA com gliter (vermelho).
Rotina Escolar
trabalhos da festa junina / / Roupinhas temáticas /
dos trabalhos
1 – caneta esferográfica (azul e preta)

2 – folhas de EVA com gliter (preta).

Atividades do Portifólio / sacolas individuais do Projeto
Desenvolver atividades do Portifólio / Sacolas
Sala de Aula / Aula de Arte / de Leitura / Acabamentos dos trabalhos / Pintura livre /
individuais do Projeto de Leitura / Acabamentos
Rotina Escolar
trabalhos da festa junina / / Roupinhas temáticas /
dos trabalhos nos quatros bimestres.
Adereços

2 – refis de cola fina e grossa.

Atividades de colagem do Portifólio / Sacolas individuais
do Projeto de Leitura / Acabamentos dos trabalhos
Sala de Aula / Aula de Arte /
individuais com as chitas e o pano de algodão cru /
Rotina Escolar
Criação dos objetos de sucatas das crianças que a
professora cola indivualmente

Utilizar em diferentes atividades pela professora e
a observação do aluno na realização final da
montagem dos seus trabalhos nos quatros
bimestres.

1 cartolina dupla face marrom.

Atividades de colagem do Portifólio / Sacolas individuais
do Projeto de Leitura / Acabamentos dos trabalhos
Sala de Aula / Aula de Arte /
individuais com as chitas e o pano de algodão cru /
Rotina Escolar
Criação dos objetos de sucatas das crianças que a
professora cola indivualmente

Utilizar em diferentes atividades pela professora e
a observação do aluno na realização final da
montagem dos seus trabalhos nos quatros
bimestres.

1 – cartolina dupla face (azul claro).

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras artísiticas
Sala de Aula / Aula de Arte / de livros e histórias / Confecção do livro literário / Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao
Rotina Escolar
Ilustração das atividades pedagógicas / Confecção de longo do ano letivo nos quatros bimestres.
cartões / Trabalhos do Portifólio

1 – resma de papel A4.

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras artísiticas
Sala de Aula / Aula de Arte / de livros e histórias / Confecção do livro literário / Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao
Rotina Escolar
Ilustração das atividades pedagógicas / Confecção de longo do ano letivo nos quatros bimestres.
cartões / Trabalhos do Portifólio / exercícios diários

1 – folha de papel cartão verde.

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras artísiticas
Sala de Aula / Aula de Arte / de livros e histórias / Confecção do livro literário / Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao
Rotina Escolar
Ilustração das atividades pedagógicas / Confecção de longo do ano letivo nos quatros bimestres.
cartões / Trabalhos do Portifólio

1 – folha de papel cartão azul claro.

Atividades de desenho e escrita / Confecção do livro
Sala de Aula / Aula de Arte /
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao
literário / Ilustração das atividades pedagógicas /
Rotina Escolar
longo do ano letivo nos quatros bimestres.
Confecção de cartões / Trabalhos do Portifólio

1 – bloco de desenho
(colorido).

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras artísiticas
Canson A4 Sala de Aula / Aula de Arte / de livros e histórias / Confecção do livro literário / Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao
Ilustração das atividades pedagógicas / Confecção de longo do ano letivo nos quatros bimestres.
Rotina Escolar
cartões / Trabalhos do Portifólio / exercícios diários

PROJETO LITERÁRIO: O Projeto Literário é realizado durante o ano letivo, trabalhando títulos variados, chamado "Baú Literário".
Para evitar repetições de títulos, solicitamos três livros, por aluno, no período do mês de fevereiro, para início das atividades
literárias em março.
1 - BIMESTRE - 30 DE JANEIRO A 24 DE ABRIL
2º BIMESTRE - 25 DE ABRIL A 7 DE JULHO
3º BIMESTRE - 31 DE JULHO A 29 DE SETEMBRO

4º BIMESTRE - 2 DE OUTUBRO A 14 DE DEZEMBRO
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PLANO DE EXECUÇÃO DA LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018
5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL SOLICITADO

UNIDADE DE APRENDIZAGEM

Livro de Inglês – Seek and Find 5 – Lucy
Crichton e Sarah Elizabeth Sprague –
Editora Macmillan – Edição 2013.

SALA DE AULA/CASA

Livro de Língua Portuguesa – Português:
Linguagens – 5° ano – William Roberto
Cereja, Thereza Cochar Magalhães –
Editora Atual – Edição 2017.

SALA DE AULA/CASA

Livro de Matemática – A conquista da
Matemática, 5º ano – José Ruy Giovanni,
José Ruy Giovani Júnior. 1ª edição Edição
Renovada. Editora FTD, 2015.

SALA DE AULA/CASA

História – História sociedade & cidadania 5
– 5° ano – Alfredo Boulos Júnior – Editora
FTD – Edição 2017.

SALA DE AULA/CASA

Geografia – Aprender juntos Geografia – 5°
ano – Leda Leonardo da Silva – 5ª Edição Editora SM, 2016.

SALA DE AULA/CASA

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
Língua Inglesa é uma ferramenta importante no
processo ensino-aprendizagem, pois visa
promover uma aprendizagem da Língua Inglesa
pelos alunos, desenvolvendo habilidades
linguísticas e competência comunicativa,
capacitando o aluno não só a compreender e
produzir enunciados corretos no idioma Inglês,
mas contribuindo para sua formação geral
enquanto cidadão, incentivando o conhecimento
e uso da Língua Inglesa como instrumento de
acesso a informações a outras culturas e grupos
sociais.
Apresentar a linguagem como um instrumento
para a ação social do indivíduo na interação com
a sociedade e principalmente, como um
facilitador da ação comunicativa. Desenvolver,
conhecer e respeitar as diferentes variedades

Despertar no aluno uma atitude positiva em
relação à aprendizagem da matemática,
favorecendo à aquisição de técnicas e
habilidades indispensáveis para a aplicação dos
conceitos matemáticos na resolução de
problemas na vida prática, conduzindo-o aos
conhecimentos matemáticos como meios para
compreender o mundo à sua volta e perceber o
caráter de jogo intelectual, como aspecto que
estimula a curiosidade, o espírito de investigação
e o desenvolvimento da capacidade para
resolver problemas.
ajustado de si mesmo e o sentimento de
confiança em suas capacidades afetiva,
cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal
e de inserção social, para agir com perseverança
na busca de conhecimento e no exercício da
cidadania, possibilitando por meio do ensino da
história, a valorização e o respeito à vida, a
identificação dos conceitos de fonte histórica,
sujeito histórico e tempo histórico, a análise de
diferentes tipos de fontes históricas, as
características da sociedade atual, identificando
às relações sociais e econômicas, os regimes
políticos, as questões ambientais, comparando-

Compreender a relação entre a sociedade e a
natureza tendo como objeto central o espaço
geográfico, palco desta relação, percebendo-se
como sujeito ativo da sociedade, ou seja, como
cidadão participativo em suas responsabilidades
sociais, defendendo seus direitos e aceitando os
direitos do próximo, inferindo que a sociedade é
formada por um conjunto de pessoas que
possuem diferenças culturais, econômicas e
sociais. Reconhecer as partes constitutivas do
espaço onde vive e atua, identificando os lugares
que o compõem e a função desses lugares.

OBJETIVO E METODOLOGIA

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

Ciências – Aprender juntos Ciências – 5°
ano – Cristiane Motta – 5ª Edição - Editora
SM, 2016.

SALA DE AULA/CASA

Dicionário Saraiva Jovem – Editora
Saraiva.

SALA DE AULA/CASA

Estabelecer relações de convivência, noções de
cidadania; respeito ao próximo, disciplina
solidariedade, discutir ideias a fim de praticá-las
no seu dia a dia, respeitando diferentes maneiras
de pensar, desenvolvendo a autonomia
intelectual, tornando-se protagonistas do seu
processo de aprendizagem e agentes
transformadores de si mesmos e do mundo ao
seu redor.

Aprimorar o vocabulário, tão necessário ao
repertório, os educandos conferem questões
ortográficas,
semânticas,
morfológicas,
estilísticas (que é o caso da linguagem figurada),
entre outras. Nesse sentido, ao usufruir do
dicionário como recurso metodológico.

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

O livro será utilizado durante os quatros
bimestres.

Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
1 – pasta com grampo de plástico Uso individual / Mochila do aluno / Aula de Organização dos trabalhos realizados em sala de
ano letivo desenvolvidos nos projetos nos
transparente (Ensino Religioso).
Arte / Sala de Aula
aula dos trabalhos de Ensino Religioso
quatros bimestres.
1 tesoura sem ponta(com nome,no estojo)
2 – lápis.
2 – borrachas brancas.
1 – apontador com depósito.

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Recorte de atividades
Arte / Sala de Aula / Rotina de sala de aula

Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Rotina escolar / uso diário em atividades
Arte / Sala de Aula
Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Rotina escolar / uso diário em atividades
Arte / Sala de Aula

Desenvolver a escrita coordenação motora fina
nos quatros bimestres.
Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.

Uso individual / Mochila do aluno

Uso individual / Mochila do aluno
1 - régua transparente (30 cm)
1 – caderno grande espiral (96 folhas) para
Matemática / Língua Portuguesa
Língua Portuguesa.
3 – cadernos grandes espirais (48 folhas)
Geografia / História/Ciências
História, Ciências e Geografia.
1 – caderno grande espiral (96 folhas) para
Filosofia
Filosofia.
1 – caderno grande espiral (48 folhas) para
Produção de Texto
Produção de texto.
1 – caderno grande quadriculado (96 folhas)
para Matemática.

Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.
Desenvolver a coordenação motora grossa nos
Rotina escolar / uso diário em atividades
quatros bimestres.
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Atividades de escrita / organização de conteúdos
nos quatros bimestres.
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Atividades de escrita / organização de conteúdos
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.
Rotina escolar / uso diário em atividades

Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Atividades de escrita / organização de conteúdos
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.

Atividades de escrita / organização de conteúdos

Rotina escolar / uso diário em atividades / Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
organização das ideias centrais
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.
1 – caixa de caneta hidrocor (grossa 12
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar Atividades de desenho e escrita
cores, na Mochila).
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.
2 – marca textos (laranja e rosa).

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

3 gibis (revista em quadrinhos – permanece
Sala de Aula
no colégio).

Atividades de leitura e rodízio dos gibis entre os Estimular o desenvolvimento da leitura,
interpretação e produção de texto nos quatros
alunos para a leitura durante o ano letivo

1 - caneta preta tinta permanente (ensino
Rotina escolar / uso diário em atividades / Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar
Religioso)
organização das ideias centrais
nos quatros bimestres.
1 – caixa de lápis de cor.

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de Atividades de desenho e escrita / Reeleituras Desenvolver a coordenação motora fina /
artísticas de livros e histórias / Confecção do livro Apreciação Artística nos quatros bimestres.
Arte / Sala de Aula
literário / Ilustração das atividades pedagógicas

1 – estojo completo grande, em tecido, com
Uso individual da criança para guardar os
divisórias ficando na Mochila do aluno (de
Rotina escolar / uso diário em atividades / Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
materiais usados no dia a dia, na escola e
pano com lápis preto, borracha, apontador,
organização do uso do material
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.
em casa.
lápis de cor).
1 – pasta de elástico (colorido).
1 – pasta catálogo com 50 plásticos.

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de Organização dos trabalhos realizados em sala de
Arte / Sala de Aula
aula e de casa
Organização dos trabalhos realizados em sala de
Sala de Aula / Rotina Escolar/Portifólio
aula do projeto Literário

1 – pasta com grampo de plástico
Sala de Aula / Rotina Escolar
(transparente) projeto Literário.
1 - garrafinha com tampa para água
Uso individual na escola
(mochila)
3 - revistas Picolé.

Sala de Aula

8 - envelopes A4 (pardo para as avaliações
Uso individual / Sala de Aula
e trabalhos pedagógicos)

Organizar os trabalhos que são levados para
casa nos quatros bimestres.
Organizar os trabalhos que são levados para
casa nos quatros bimestres nos quatros
Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
Organização dos trabalhos realizados em sala de
ano letivo desenvolvidos no projeto Literário
aula do projeto Literário
nos quatros bimestres.
Orientar a beber água para hidratar o corpo
UtilIzar durante as atividades no colégio
nos quatros bimestres.
Estimular o desenvolvimento da leitura,
Atividadades de sala de aula de escrita /
interpretação e racícionio lógico nos quatros
desenhos / pintura
bimestres.
Organização dos trabalhos realizados em sala de Organizar os trabalhos que são levados para
aula e de casa durante o ano letivo.
casa nos quatros bimestres.

1 – caixa de gizão de cera.

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Desenvolver a coordenação motora fina /
artísticas de livros e histórias / Confecção do livro
Arte / Sala de Aula
Apreciação Artística nos quatros bimestres.
literário / Ilustração das atividades pedagógicas /

1 – metro de algodão cru.

Desenvolver a coordenação motora fina /
Atividades do Portifólio / Sacolas individuais do
Apreciação Artística / Criatividade /
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar Projeto de Leitura / Acabamentos dos trabalhos /
Experimentação diferenciadas nos quatros
Pintura livre / Projetos

Desenvolver Atividades do Portifólio / Sacolas
Atividades do Portifólio / Sacolas individuais do
individuais do Projeto de Leitura / Acabamentos
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar Projeto de Leitura / Acabamentos dos trabalhos /
dos trabalhos / Pintura livre nos quatros
Pintura livre / Projetos
bimestres.
Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísticas de livros e histórias / Confecção do livro Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
1 – bloco de desenho A4 120m/g folhas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar literário / Ilustração das atividades pedagógicas /
coloridas.
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.
Trabalhos de textura / Confecção de cartões /
Dobraduras / trabalhos do Portifólio
1 – metro de chita.

Sala de Aula / Aula de Arte

Atividades do projeto da Mostra de Ciências

Atividades individuais dos trabalhos manuais
nos quatros bimestres.

1 – folha de papel nacarado.
1 – folha de EVA com glitter (preta).

Atividades com textura / Produção de trabalhos Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar manuais / Trabalhos do Portifólio / Acabamentos
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.
dos trabalhos / trabalhos dos Projetos

1 – folha de EVA com glitter (marrom).

Atividades com textura / Produção de trabalhos
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar manuais / Trabalhos do Portifólio / Acabamentos
dos trabalhos / trabalhos dos Projetos

1 – folha de cartolina dupla face (verde).

Atividades com textura / Produção de trabalhos
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar manuais / Trabalhos do Portifólio / Acabamentos
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.
dos trabalhos / trabalhos dos Projetos

1 – folha de cartolina dupla face (amarela).

Atividades com textura / Produção de trabalhos
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar manuais / Trabalhos do Portifólio / Acabamentos
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.
dos trabalhos / trabalhos dos Projetos

Atividades com textura / Produção de trabalhos
1 – folha de cartolina dupla face (azul
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar manuais / Trabalhos do Portifólio / Acabamentos
escuro).
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.
dos trabalhos / trabalhos dos Projetos

1 – refil de cola quente grossa e fina.

1 – resma de papel A4 (branca).

1 - folha de papel cartao (prerto)

Atividades de colagem do Portifólio / Sacolas
individuais do Projeto de Leitura / Acabamentos
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar dos trabalhos individuais com as chitas e o pano
de algodão cru / Criação dos objetos de sucatas
das crianças que a professora cola indivualmente
Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísiticas de livros e histórias / Confecção do
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar livro literário / Ilustração das atividades
pedagógicas / Confecção de cartões / Trabalhos
do Portifólio / exercícios diários
Atividades matemáticas propostas em sala de
aula / Contagem / Resolução de cálculos /
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar Situações Problemas / Confecção de suporte
para os adereços / Construção de brinquedos /
Geometria

Utilizar em diferentes atividades pela professora
e a observação do aluno na realização final da
montagem dos seus trabalhos nos quatros
bimestres.

Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.

Atividades de colagem individuais dos trabalhos
manuais nos quatros bimestres.

1 - folha de papel cartao (verde)

Atividades matemáticas propostas em sala de
aula / Contagem / Resolução de cálculos /
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar Situações Problemas / Confecção de suporte
para os adereços / Construção de brinquedos /
Geometria

1 – folha de papel camurça (branca).

Atividades matemáticas propostas em sala de
aula / Contagem / Resolução de cálculos /
Atividades de colagem individuais dos trabalhos
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar Situações Problemas / Confecção de suporte
manuais nos quatros bimestres.
para os adereços / Construção de brinquedos /
Geometria

PROJETO LITERÁRIO: O Projeto Literário é realizado durante o ano letivo, trabalhando títulos variados,
chamado "Baú Literário". Para evitar repetições de títulos, solicitamos três livros, por aluno, no período do
mês de fevereiro, para início das atividades literárias em março.
1 - BIMESTRE - 30 DE JANEIRO A 24 DE ABRIL

2º BIMESTRE - 25 DE ABRIL A 7 DE JULHO
3º BIMESTRE - 31 DE JULHO A 29 DE SETEMBRO

4º BIMESTRE - 2 DE OUTUBRO A 14 DE DEZEMBRO
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PLANO DE EXECUÇÃO DA LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018
Educação Infantil - Jardim I
MATERIAL SOLICITADO
2 – pastas (plástico) com grampo.

UNIDADE DE APRENDIZAGEM
Sala de Aula / Rotina Escolar

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE

1 – tesoura sem ponta (com nome, no Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Recorte de atividades
estojo)
Arte / Sala de Aula / Rotina de
1 – brinquedo pedagógico.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.

Atividades de estímulo pra o desenvolvimento Desenvolver o raciocínio lógico nos quatros
das percepções de acordo com os jogos
bimestres nos quatros bimestres..

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
2 – caixas de gizão de cera sendo 1 para Uso individual / Mochila do aluno / Aula de artísticas de livros e histórias / Confecção do
Arte.
Arte / Sala de Aula
livro literário / Ilustração das atividades
pedagógicas
2 – caixas de caneta hidrocor (grossa 12 Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Atividades de desenho / escrita / contorno
cores).
Arte / Sala de Aula
2 – caixas de lápis de cor grosso Jumbo Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Atividades de desenho / escrita / contorno
grande sendo uma opara Arte.
Arte / Sala de Aula
3 – lápis pretos (jumbo 1205).

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Rotina escolar / uso diário em atividades
Arte / Sala de Aula

1 - tubo de cola branca 500g

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

4 - envelopes brancos tamanho A3

Uso individual /Sala de Aula

1 - caderno meia pauta (96 folhas) capa Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
dura
Arte / Sala de Aula
1 - garrafinha com tampa para água
Uso individual na escola
(mochila)

1 – apontador com depósito ( grosso).

Uso individual / Mochila do aluno

2 – gibis (revista em quadrinhos –
Sala de Aula
permanece no colégio).

1 – metro de algodão cru.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

1 – metro de chita

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

1 – camiseta branca de adulto tamanho M
Sala de Aula / Aula de Arte
(permanece no colégio).
1 – pincel chato nº 16.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

1 – tela para pintura (30x30cm).

Sala de Aula

Sala de Aula / Rotina Escolar / Portifólio

3 - potes de modelar sendo 1 para

Atividades de colagem
trabalhos manuais

Desenvolver a coordenação motora fina /
Apreciação Artística nos quatros bimestres nos
quatros bimestres.
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
nos quatros bimestres.
Desenvolver a coordenação motora fina /
Apreciação Artística nos quatros bimestres.
Desenvolver a escrita coordenação motora fina
nos quatros bimestres nos quatros bimestres..

individuais

dos Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.
Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
Organização dos trabalhos realizados em sala
ano letivo desenvolvidos nos quatros bimestres
de aula por bimestre
nos quatros bimestres..
Para organizar os trabalhos para serem Desenvolver a organização da criança com
realizados em casa / rotina diária
seus materiais
Orientar a beber água para hidratar o corpo nos
UtilIzar durante as atividades no colégio
quatros bimestres.
Desenvolver a coordenação motora grossa nos
Rotina escolar / uso diário em atividades
quatros bimestres.
Estimular o desenvolvimento da leitura,
Atividades de leitura e rodízio dos gibis entre
interpretação e produção de texto nos quatros
os alunos para a leitura durante o ano letivo
bimestres.
Atividades do Portifólio / Sacolas individuais Desenvolver a coordenação motora fina /
do Projeto de Leitura / Acabamentos dos Apreciação Artística / Criatividade /
Experimentação diferenciado a partir do 2º
trabalhos / Pintura livre / Projetos
bimestre.
Atividades do Portifólio / Sacolas individuais Desenvolver Atividades do Portifólio / Sacolas
do Projeto de Leitura / Acabamentos dos individuais do Projeto de Leitura / Acabamentos
dos trabalhos / Pintura livre a partir do 2º
trabalhos / Pintura livre / Projetos
bimestre.
Uso nas aulas de pintura em todos os Manter o uniforme escolar limpo, sem manchas
componentes curriculares
da tinta nos quatros bimestres.
Desenvolver a escrita coordenação motora fina
com a experimentação de recursos
Atividades de pintura com uso de tinta
diferenciados nos quatros bimestres.nos
quatros bimestres.
Trabalhar textura e arte visual, com tema de
Atividades de pintura de acordo com o tema
acordo com o artista em estudo nos quatros
em estudo
bimestres..
Desenvolver a coordenação motora fina, com a
Atividades livre e orientada para construção
experimentação de recursos diferenciados nos
de esculturas, maquetes e bonecos
quatros bimestres.

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Rotina escolar / uso diário em atividades
Arte / Sala de Aula
2 – caderno grande de desenho, tamanho
Atividades de escrita / organização de
Sala de Aula /Rotina Escolar
A3, capa dura, de espiral (96 folhas).
conteúdos
1 – tapete emborrachado, retangular,
Será utilizado individualmente nas atividades
Sala de Aula /Rotina Escolar
antiaderente, tamanho 50cmx50cm.
em rodinha
1 – borracha (grande).

1 – pasta polionda A3 - tipo maletinha –
(para guardar os deveres de casa e Uso individual / Mochila do aluno
agenda).
1 – escova de dente com tampa e nome
Uso individual / Mochila do aluno
(trazer na mochila diariamente).
1 – tubo de creme dental (trazer na
Uso individual / Mochila do aluno
mochila diariamente).

OBJETIVO E METODOLOGIA

Organização dos trabalhos realizados em sala Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
de aula
ano letivo desenvolvidos nos quatros bimestres.

Rotina escolar / uso diário em atividades/

Rotina escolar / uso diário em atividades
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Desenvolver a atitude correta ao sentar em
rodinha nos quatros bimestres..
Organizar os materiais diários de casa nos
quatros bimestres.

Será utilizada sempre nas da escovação dos Desenvolver o hábito e atitudes corretas de
dentes
higiene pessoal nos quatros bimestres.
Será utilizada sempre nas da escovação dos Desenvolver o hábito e atitudes corretas de
dentes
higiene pessoal nos quatros bimestres.

3 – cartelas de alfabeto móvel de EVA Uso individual/ Sala de aula
completo - letra maiúscula.

Composição das palavras

Desenvolver a linguagem escrita e a visualizção
das letras nos quatros bimestres.

1 – bolsinha de estojo vazia (para montar Uso individual/ Mochila do aluno
estojo individual).

Organizaçaõ dos materiais diários

Desenvolver o senso responsabilidade de
cuidar dos materiais nos quatros bimestres.

1 – maleta plástica para guardar o alfabeto. Uso individual

Desenvolver o hábito e atitudes da
Organização dos trabalhos em sala de aula
responsabilidade diária dos materiais nos
dos alfabetos

1 – rolo de pintura de parede (pequeno).

Atividades de experiência construtivas, a partir Desenvolver a coordenação motora fina /
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar dos projetos, bem como na aula de Arte e Apreciação Artística / Criatividade a partir do 2º
Mostra Cultural
bimestre.

Desenvolver a coordenação motora fina /
Atividades do Portifólio / Sacolas individuais
1 – bandeja média de plástico nº 1 – 2,6 L
Apreciação Artística / Criatividade /
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar do Projeto de Leitura / Acabamentos dos
(33x21x5).
Experimentação diferenciadas nos quatros
trabalhos / Pintura livre / Projetos
bimestres.

1 – folha de cartolina dupla face vermelha.

Atividades com textura / Produção de
trabalhos manuais / Trabalhos do Portifólio / Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar
Acabamentos dos trabalhos / trabalhos dos ao longo do ano letivo a partir do 2º bimestre.
Projetos

2 – folha de EVA (rosa) brilho

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Atividades com textura / Produção de
Desenvolver atividades do Portifólio / Sacolas
trabalhos manuais / Trabalhos do Portifólio /
individuais do Projeto de Leitura / Acabamentos
Acabamentos dos trabalhos / Trabalhos dos
dos trabalhos nos quatros bimestres.
Projetos

Atividades de acabamentos dos trabalhos Desenvolver atividades do Portifólio / Sacolas
individuais / montagem de brinquedos individuais do Projeto de Leitura /
reciclados individuais
Acabamentos dos trabalhos nos quatros
Atividades de construção visual / Reeleituras
1 – pote de tinta de tecido (cores variadas). Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar artísiticas de livros e histórias / Confeccção do
livro literário / Ilustração das atividades
Atividades de construção visual / Reeleituras
1 – caixa de tinta puff.
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar artísiticas de livros e histórias / Confeccção do
livro literário / Ilustração das atividades

1 - folha de lixa A4 (fina)

Trabalhar textura e arte visual, com tema de
acordo com o artista em estudo no 2º bimestre.
Desenvolver a coordenação motora fina /
Apreciação Artística nos quatros bimestres.
Desenvolver a coordenação motora fina /
Apreciação Artística nos quatros bimestres.

1 - rolo de lastex

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Atividades de construção visual / máscaras Desenvolver a coordenação motora fina /
infantis
Apreciação Artística nos quatros bimestres.

1 – cola de cola branca de 500 ml.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Atividades de colagem
trabalhos manuais

individuais

dos Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.

1 – cola de cola branca de 500 ml.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Atividades de colagem
trabalhos manuais

individuais

dos Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.

2 - refis de cola grossa e fina.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Atividades de colagem
trabalhos manuais

individuais

dos Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.

2 – caixas de lenço de papel.

Desenvolver o hábito e atitudes corretas de
Será utilizada sempre após a higienização
higiene pessoal

1 - rolo de barbante colorido

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Atividades de colagem
trabalhos manuais

individuais

dos Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.

1 - folha de papel micoondulado colorido

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Atividades de colagem
trabalhos manuais

individuais

dos Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.

1 – pacote de lantejoulas.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Atividades de colagem
trabalhos manuais

individuais

dos Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.

1 – resma de papel A4 (colorido).

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísiticas de livros e histórias / Confecção do
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar livro literário / Ilustração das atividades
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.
pedagógicas / Confecção de cartões /
Trabalhos do Portifólio / exercícios diários

Desenvolver o hábito e atitudes corretas de
higiene pessoal nos quatros bimestres.

2
1 – bloco de desenho A2 140 g/m (branco). Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Atividades do Portifólio / sacolas individuais
Desenvolver atividades do Portifólio / Sacolas
do Projeto de Leitura / Acabamentos dos
individuais do Projeto de Leitura / Acabamentos
trabalhos / Pintura livre / trabalhos da festa
dos trabalhos nos quatros bimestres.
junina / Roupinhas temáticas / Adereços

1 – pasta catálogo (50 plásticos).

Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
Organização dos trabalhos realizados em sala
ano letivo desenvolvidos em sala de aula nos
de aula do projeto Literário
quatros bimestres.

Sala de Aula / Rotina Escolar/Portifólio

PROJETO LITERÁRIO: O Projeto Literário é realizado durante o ano letivo, trabalhando títulos variados, chamado "Baú Literário". Para evitar
repetições de títulos, solicitamos três livros, por aluno, no período do mês de fevereiro, para início das atividades literárias em março.
1 - BIMESTRE - 29 DE JANEIRO A 20 DE ABRIL
2º BIMESTRE - 23 DE ABRIL A 4 DE JULHO
3º BIMESTRE - 30 DE JULHO A 28 DE SETEMBRO
4º BIMESTRE - 1 DE OUTUBRO A 13 DE DEZEMBRO

EQ 32 / 34 Lote D – Guará II – Núcleo I
Área Especial 08, Módulo B – Guará II – Sede
roga@roga.com.br
PLANO DE EXECUÇÃO DA LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018
Educação Infantil - Maternal II
MATERIAL SOLICITADO

UNIDADE DE APRENDIZAGEM

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE

OBJETIVO E METODOLOGIA

Organização dos trabalhos realizados em sala Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
de aula por bimestre
ano letivo desenvolvidos nos quatros bimestres.

4 – envelopes brancos tamanho A3.

Uso individual /Sala de Aula

1 – tesoura sem ponta (com nome, no estojo)

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Recorte de atividades
Arte / Sala de Aula / Rotina de

1 – brinquedo pedagógico.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Desenvolver a coordenação motora grossa nos
quatros bimestres.

Atividades de estímulo pra o desenvolvimento Desenvolver o raciocínio lógico nos quatros
das percepções de acordo com os jogos
bimestres.

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
1 – caixa de caneta hidrocor (grossa 12
Atividades de desenho / escrita / contorno
Arte / Sala de Aula
cores).

Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
nos quatros bimestres.

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Atividades de desenho / escrita / contorno
Arte / Sala de Aula

Desenvolver a coordenação motora fina /
Apreciação Artística nos quatros bimestres.

2 – caixas de gizão de cera JUMBÃO.

Estimular o desenvolvimento da leitura,
Atividades de leitura e rodízio dos gibis entre
interpretação e produção de texto nos quatros
os alunos para a leitura durante o ano letivo
bimestres.
Atividades do Portifólio / Sacolas individuais do Desenvolver a coordenação motora fina /
1 – metro de algodão cru.
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar Projeto de Leitura / Acabamentos dos Apreciação Artística / Criatividade /
Experimentação diferenciadas nos quatros
trabalhos / Pintura livre / Projetos
bimestres.
Atividades do Portifólio / Sacolas individuais do Desenvolver Atividades do Portifólio / Sacolas
1 – metro de chita
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar Projeto de Leitura / Acabamentos dos individuais do Projeto de Leitura / Acabamentos
dos trabalhos / Pintura livre nos quatros
trabalhos / Pintura livre / Projetos
bimestres.
1 – camiseta branca de adulto tamanho P
Uso nas aulas de pintura em todos os Manter o uniforme escolar limpo, sem manchas
Sala de Aula / Aula de Arte
(permanece no colégio).
componentes curriculares
da tinta nos quatros bimestres.
1 – gibi (revista em quadrinhos – permanece
Sala de Aula
no colégio).

Desenvolver a escrita coordenação motora fina
com a experimentação de recursos
Trabalhar textura e arte visual, com tema de
Atividades de pintura de acordo com o tema
Sala de Aula
acordo com o artista em estudo nos quatros
em estudo
1 – tela de pintura tamanho 30cm x 30cm.
bimestres.
Atividades livre e orientada para construção de Desenvolver a coordenação motora fina, com a
3 – potes grande de modelar sendo 1 para Sala de Aula / Rotina Escolar / Portifólio
experimentação de recursos diferenciados nos
esculturas, maquetes e bonecos
arte.
quatros bimestres.
Atividades de construção visual / Reeleituras
artísiticas de livros e histórias / Confeccção do Desenvolver a coordenação motora fina /
1 – caixa de cola colorida 3D.
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar livro literário / Ilustração das atividades
Apreciação Artística nos quatros bimestres.
pedagógicas / Trabalhos de textura no tecido
algodão cru / Portifólio
Atividades de escrita / organização de Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
1 – caderno de desenho, capa dura, de Sala de Aula /Rotina Escolar
conteúdos
nos quatros bimestres.
espiral (grande 96 folhas).
1 – pincel chato nº 16.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar Atividades de pintura com uso de tinta

1 – tapete de chão, retangular,
antiaderente,
tamanho
40cmx60cm, Sala de Aula /Rotina Escolar
amarelo.

Será utilizado individualmente nas atividades Desenvolver a atitude correta ao sentar em
em rodinha
rodinha nos quatros bimestres.

1 – escova de dente com tampa e nome
Uso individual / Mochila do aluno
(trazer na mochila diariamente).

Será utilizada sempre nas da escovação dos Desenvolver o hábito e atitudes corretas de
dentes
higiene pessoal nos quatros bimestres.

1 – tubo de creme dental (trazer na mochila Uso individual / Mochila do aluno
diariamente).

Será utilizada sempre nas da escovação dos Desenvolver o hábito e atitudes corretas de
dentes
higiene pessoal nos quatros bimestres.

1 - garrafinha com tampa para água (mochila) Uso individual na escola

UtilIzar durante as atividades no colégio

2 - cartelas de alfabeto móvel de EVA
Uso individual/ Sala de aula
completo - letra maiúscula.

Composição das palavras

2 – pasta com grampo (transparente)

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de Organização dos trabalhos realizados em sala
Arte / Sala de Aula
de aula dos trabalhos

1 - pasta polionda A3

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de Organização dos trabalhos a serem levados
Arte / Sala de Aula
para casa.

1 – maleta plástica para guardar o alfabeto.

Uso individual

1 – rolo de pintura de parede (pequeno).

Atividades de experiência construtivas, a partir
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar dos projetos, bem como na aula de Arte e
Mostra Cultural

Organização dos trabalhos em sala de aula
dos alfabetos

Atividades do Portifólio / Sacolas individuais do
1 – bandeja de plástico nº 1 – 2,6 L
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar Projeto de Leitura / Acabamentos dos
(33x21x5).
trabalhos / Pintura livre / Projetos
1 – folha de papel celofane nacarado.

Sala de Aula / Aula de Arte

Atividades do projeto da Mostra de Ciências

Orientar a beber água para hidratar o corpo nos
quatros bimestres.
Desenvolver a linguagem escrita e a visualizção
das letras nos quatros bimestres.
Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
ano letivo desenvolvidos nos projetos nos
quatros bimestres.
Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
ano letivo desenvolvidos nos projetos nos
quatros bimestres.
Desenvolver o hábito e atitudes da
responsabilidade diária dos materiais nos
quatros bimestres.
Desenvolver a coordenação motora fina /
Apreciação Artística / Criatividade nos quatros
bimestres.
Desenvolver a coordenação motora fina /
Apreciação Artística / Criatividade /
Experimentação diferenciadas nos quatros
bimestres.
Atividades individuais dos trabalhos manuais
no 2º bimestre.

1 – cartolina dupla face vermelha.

1 – folha de papel microondulado colorido.

Atividades com textura / Produção de
trabalhos manuais / Trabalhos do Portifólio /
Acabamentos dos trabalhos / trabalhos dos
Projetos
Atividades com textura / Produção de
trabalhos manuais / Trabalhos do Portifólio /
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar
Acabamentos dos trabalhos / trabalhos dos
Projetos
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao
longo do ano letivo nos quatros bimestres.

Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao
longo do ano letivo nos quatros bimestres.

Atividades com textura / Produção de
trabalhos manuais / Trabalhos do Portifólio / Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao
Acabamentos dos trabalhos / trabalhos dos longo do ano letivo nos quatros bimestres.
Projetos

1 – folha de EVA (branco) brilho.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

1 – resma de papel A4 (colorido).

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísiticas de livros e histórias / Confecção do
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar livro literário / Ilustração das atividades
longo do ano letivo nos quatros bimestres.
pedagógicas / Confecção de cartões /
Trabalhos do Portifólio / exercícios diários

1 – folha de papel crepom branca.

1 – bloco de folhas coloridas.

2 – refis de cola grossa e fina

1 - cartolina marrom

Atividades com textura / Produção de
trabalhos manuais / Trabalhos do Portifólio /
Acabamentos dos trabalhos / Trabalhos dos
Projetos
Atividades de colagem do Portifólio / Sacolas
individuais do Projeto de Leitura /
Acabamentos dos trabalhos individuais com as
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar
chitas e o pano de algodão cru / Criação dos
objetos de sucatas das crianças que a
professora cola individualmente
Atividades de colagem do Portifólio / Sacolas
individuais do Projeto de Leitura /
Acabamentos dos trabalhos individuais com as
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar
chitas e o pano de algodão cru / Criação dos
objetos de sucatas das crianças que a
professora cola indivualmente
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Atividades de acabamentos dos trabalhos
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escola /
individuais / montagem de brinquedos
Educação Física
reciclados individuais
Atividades do Portifólio / sacolas individuais do
1 – bloco de papel de desenho A2
Projeto de Leitura / Acabamentos dos
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar
(branco)4.20mmX5.94mm).
trabalhos / Pintura livre / trabalhos da festa
junina / Roupinhas temáticas / Adereços

1- pacote de lantejoula

1 – pasta catálogo (50 plásticos).
2 – caixas de lenço umedecido.
1 - folha de lixa A4 (fina)

1 – pote de tinta de tecido (cores variadas).

1 – caixa de tinta puff.

1 – caixa de tinta dimensional 3D

Utilizar em diferentes atividades pela professora
e a observação do aluno na realização final da
montagem dos seus trabalhos no 2º bimestre.

Utilizar em diferentes atividades pela professora
e a observação do aluno na realização final da
montagem dos seus trabalhos

Atividades de acabamentos dos trabalhos Utilizar em diferentes atividades pela professora
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar individuais / montagem de brinquedos e a observação do aluno na realização final da
reciclados individuais
montagem dos seus trabalhos

1– folha de EVA (amarela lisa).

1 - rolo de barbante colorido.

Desenvolver atividades do Portifólio / Sacolas
individuais do Projeto de Leitura / Acabamentos
dos trabalhos no 2° bimestre.

Sala de Aula / Aula de Arte

Atividades de colagem individuais dos trabalhos
manuais no 3º bimestre.
Desenvolver atividades do Portifólio / Sacolas
individuais do Projeto de Leitura / Acabamentos
dos trabalhos nos quatros bimestres.

Atividades do Portifólio / Acabamentos dos Desenvolver
atividades
do
Portifólio
trabalhos / Pintura livre / Trabalhos da festa /Acabamentos dos trabalhos a partir do 2º
junina / / Roupinhas temáticas / Adereços
bimestre.

Atividades de acabamentos dos trabalhos Desenvolver atividades do Portifólio / Sacolas
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escola /
individuais / montagem de brinquedos individuais do Projeto de Leitura / Acabamentos
Educação Física
reciclados individuais
dos trabalhos nos quatros bimestres.
Organização dos trabalhos realizados em sala Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
Sala de Aula / Rotina Escolar/Portifólio
ano letivo desenvolvidos em sala de aula nos
de aula do projeto Literário
quatros
bimestres.
Desenvolver o hábito e atitudes corretas de
Desenvolver
o hábito e atitudes corretas de
Será utilizada sempre após a higienização
higiene pessoal
higiene pessoal nos quatros bimestres.
Atividades de acabamentos dos trabalhos Desenvolver atividades do Portifólio / Sacolas
Trabalhar textura e arte visual, com tema de
individuais / montagem de brinquedos individuais do Projeto de Leitura /
acordo com o artista em estudo no 2º bimestre.
reciclados individuais
Acabamentos dos trabalhos nos quatros
Atividades de construção visual / Reeleituras
Desenvolver a coordenação motora fina /
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar artísiticas de livros e histórias / Confeccção do
Apreciação Artística nos quatros bimestres.
livro literário / Ilustração das atividades
Atividades de construção visual / Reeleituras
Desenvolver a coordenação motora fina /
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar artísiticas de livros e histórias / Confeccção do
Apreciação Artística nos quatros bimestres.
livro literário / Ilustração das atividades
Atividades de construção visual / Reeleituras Desenvolver a coordenação motora fina /
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar artísiticas de livros e histórias / Confeccção do
Apreciação Artística nos quatros bimestres.
livro literário / Ilustração das atividades

1 - rolo de lastex

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Atividades de construção visual / máscaras Desenvolver a coordenação motora fina /
infantis
Apreciação Artística nos quatros bimestres.

1 -resma de papel A3

sala de Aula/ Aula de Arte / Rotina Escolar

Atividades de colagem individuais
trabalhos manuais, escritas e desenhos.

dos Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao
longo do ano letivo nos quatros bimestres.

1 – cola de cola branca de 500 ml.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Atividades de colagem
trabalhos manuais

dos Utilizar em diferentes atividades pedagógicas ao
longo do ano letivo nos quatros bimestres.

individuais

PROJETO LITERÁRIO: O Projeto Literário é realizado durante o ano letivo, trabalhando títulos variados, chamado "Baú Literário". Para evitar repetições de títulos, solicitamos
três livros, por aluno, no período do mês de fevereiro, para início das atividades literárias em março.
1 - BIMESTRE - 29 DE JANEIRO A 20 DE ABRIL
2º BIMESTRE - 23 DE ABRIL A 4 DE JULHO
3º BIMESTRE - 30 DE JULHO A 28 DE SETEMBRO
4º BIMESTRE - 1 DE OUTUBRO A 13 DE DEZEMBRO

EQ 32 / 34 Lote D – Guará II – Núcleo I
Área Especial 08, Módulo B – Guará II – Sede
roga@roga.com.br
PLANO DE EXECUÇÃO DA LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018
Educação Infantil - Jardim II
MATERIAL SOLICITADO
1- caixa de caneta hidrocor (grossa 12
cores).
4 - envelopes tamanho A3 (branco)

UNIDADE DE APRENDIZAGEM
SALA DE AULA/CASA
Uso individual / fica na escola

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Arte / Sala de Aula
1 – tesoura sem ponta (com nome, no Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
estojo)
Arte / Sala de Aula / Rotina de
1 - cola liquida branca 500ml
Uso individual / fica na escola
Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
5 – lápis pretos (jumbo 1205).
Arte / Sala de Aula
3 - potes grandes de massa de modelar

2 – gibis (revista em quadrinhos –
Sala de Aula
permanece no colégio).
1 – camiseta branca de adulto tamanho M
Sala de Aula / Aula de Arte
(permanece no colégio).
2 – pincéis chato – tamanhos diferentes.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

1 – tela (30x30cm)

Sala de Aula

1 - pasta polionda, com alça

Uso individual / Mochila do aluno

2 - borrachas brancas

Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
Arte / Sala de Aula

1 – caixa de cola colorida 3D.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

2– apontadores com depósito (3 grossos).

Uso individual / Mochila do aluno

1 - rolo de barbante colorido

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

1 – caderno meia pauta (96 folhas) – capa
dura.
1 – tapete de chão antiaderente, tamanho
40cmx60cm, amarelo.
1 – escova de dente com tampa e nome
(trazer na mochila diariamente).
1 – tubo de creme dental (trazer na
mochila diariamente).

Sala de Aula /Rotina Escolar
Sala de Aula /Rotina Escolar
Uso individual / Mochila do aluno
Uso individual / Mochila do aluno

Sala de Aula / Rotina Escolar/Portifólio
1 – pasta catálogo (50 plásticos).
3 – alfabetos móveis de EVA (letra
Uso individual/ Sala de aula
maiúscula).
1 – bolsinha de estojo vazia (para montar
Uso individual/ Mochila do aluno
estojo individual).
Uso individual
1 – maletinha tamanho médio.
2 – cadernos grandes de desenho (96 Uso individual / Mochila do aluno / Aula de
folhas) capa dura.
Arte / Sala de Aula
1 – pote de tinta para tecido cores variadas. Sala de Aula / Rotina Escolar

1 – bandeja de plástico nº 1 – 2,6 L
Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar
(33x21x5).

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
Atividades de desenho / escrita / contorno

OBJETIVO E METODOLOGIA
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
nos quatros bimestres.

Rotina escolar / guardar as avalições dos
Organizar as avaliações nos quatros bimestres.
alunos para que seja enviados para casa
Desenvolver a coordenação motora grossa nos
Rotina escolar / uso diário em atividades
quatros bimestres.
Desenvolver a coordenação motora grossa nos
Recorte de atividades
quatros bimestres.
Colagem
Desenvolver a escrita coordenação motora
Rotina escolar / uso diário em atividades
finanos nos quatros bimestres.
Estimular o desenvolvimento da leitura,
Atividdaes de leitura e rodízio dos gibis entre
interpretação e produção de texto nos quatros
os alunos para a leitura durante o ano letivo
bimestres.
Uso nas aulas de pintura em todos os Manter o uniforme escolar limpo, sem manchas
componentes curriculares
da tinta nos quatros bimestres.
Desenvolver a escrita coordenação motora fina
Atividades de pintura com uso de tinta
com a experimentação de recursos
diferenciados nos quatros bimestres.
Trabalhar textura e arte visual, com tema de
Atividades de pintura de acordo com o tema
acordo com o artista em estudo nos quatros
em estudo
bimestres.
Organizar os materiais diários de casa nos
Rotina escolar / uso diário em atividades
quatros bimestres.
Desenvolver a coordenação motora grossa nos
Rotina escolar / uso diário em atividades
quatros bimestres.
Atividades de construção visual / Reeleituras
Desenvolver a coordenação motora fina /
artísiticas de livros e histórias / Confeccção do
Apreciação Artística / Criatividade /
livro literário / Ilustração das atividades
Experimentação diferenciadas nos quatros
pedagógicas / Trabalhos de textura no tecido
bimestres.
algodão cru / Portifólio
Desenvolver a coordenação motora grossa nos
Rotina escolar / uso diário em atividades
quatros bimestres.
Atividades de colagem individuais dos Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
trabalhos manuais
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.
Atividades de escrita / organização de Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
conteúdos
nos quatros bimestres.
Será utilizado individualmente nas atividades Desenvolver a atitude correta ao sentar em
em rodinha
rodinha nos quatros bimestres.
Será utilizada sempre nas da escovação dos Desenvolver o hábito e atitudes corretas de
dentes
higiene pessoal nos quatros bimestres.
Será utilizada sempre nas da escovação dos Desenvolver o hábito e atitudes corretas de
dentes
higiene pessoal nos quatros bimestres.
Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
Organização dos trabalhos realizados em sala
ano letivo desenvolvidos em sala de aula nos
de aula do projeto Literário
quatros bimestres.
Desenvolver a linguagem escrita e a
Composição das palavras
visualizção das letras nos quatros bimestres.
Desenvolver o senso responsabilidade de
Organizaçaõ dos materiais diários
cuidar dos materiais nos quatros bimestres.
Desenvolver o hábito e atitudes da
Organização dos trabalhos em sala de aula
responsabilidade diária dos materiais nos
dos alfabetos
quatros bimestres.
Para organizar os trabalhos para serem Desenvolver a organização da criança com
realizados em casa / rotina diária
seus materiais
Utilizado como caixa de areia colorida para
Desenvolver a coordenação motora fina a partir
atividades de coordenação motora para os
do 2] bimestre..
traçados das letras
Desenvolver a coordenação motora fina /
Atividades do Portifólio / Sacolas individuais
Apreciação Artística / Criatividade /
do Projeto de Leitura / Acabamentos dos
Experimentação diferenciadas nos quatros
trabalhos / Pintura livre / Projetos
bimestres.

1 – folhas de papel nacarado.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

1 – folha de papel de EVA (rosa) bilho.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

1 – bloco de desenho A4 - folhas coloridas. Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

2 – refis de cola grossa e fina.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

1 – folhas de EVA (vermelha) brilho.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

1 – folha de EVA (amarela) brilho.

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escola /
Educação Física

2 - pastas de grampo com nome

Sala de Aula / Rotina Escolar

1 metro de algodão cru

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

1 metro de chita

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

1 -folha de papel microondulado colorido

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

2 caixas de gizão de cera

Uso individual / Aula de Arte / Sala de Aula

1 garrafinha com tampa para água

Uso individual na escola

1 – bloco de desenho A4 (branco).

Sala de Aula / Aula de Arte / Rotina Escolar

Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísticas de livros e histórias / Confecção do
livro literário / Ilustração das atividades
pedagógicas / Trabalhos de textura /
Confecção de cartões / Dobraduras / trabalhos
do Portifólio
Atividades com textura / Produção de
trabalhos manuais / Trabalhos do Portifólio /
Acabamentos dos trabalhos / Trabalhos dos
Projetos
Atividades de colagem do Portifólio / Sacolas
individuais do Projeto de Leitura /
Acabamentos dos trabalhos individuais com
as chitas e o pano de algodão cru / Criação
dos objetos de sucatas das crianças que a
professora cola individualmente
Atividades de colagem do Portifólio / Sacolas
individuais do Projeto de Leitura /
Acabamentos dos trabalhos individuais com
as chitas e o pano de algodão cru / Criação
dos objetos de sucatas das crianças que a
professora cola indivualmente
Atividades de desenho e escrita / Reeleituras
artísiticas de livros e histórias / Confecção do
livro literário / Ilustração das atividades
pedagógicas / Confecção de cartões /
Trabalhos do Portifólio
Atividades de acabamentos dos trabalhos
individuais / montagem de brinquedos
reciclados individuais

Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
ao longo do ano letivo no 2º bimestre.

Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.

Utilizar em diferentes atividades pela
professora e a observação do aluno na
realização final da montagem dos seus
trabalhos nos quatros bimestres.

Utilizar em diferentes atividades pela
professora e a observação do aluno na
realização final da montagem dos seus
trabalhos

Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.

Atividades de colagem individuais dos
trabalhos manuais nos quatros bimestres.

Organizar e guardar os trabalhos ao longo do
Organização dos trabalhos realizados em sala
ano letivo desenvolvidos em sala de aula nos
de aula
quatros bimestres.
Desenvolver a coordenação motora fina /
Atividades do Portifólio / Sacolas individuais
Apreciação Artística / Criatividade /
do Projeto de Leitura / Acabamentos dos
Experimentação diferenciadas a partir do 2º
trabalhos / Pintura livre / Projetos
bimestre.
Desenvolver Atividades do Portifólio / Sacolas
Atividades do Portifólio / Sacolas individuais
individuais do Projeto de Leitura / Acabamentos
do Projeto de Leitura / Acabamentos dos
dos trabalhos / Pintura livre nos quatros
trabalhos / Pintura livre / Projetos
bimestres.
Atividades com textura / Produção de
trabalhos manuais / Trabalhos do Portifólio / Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
Acabamentos dos trabalhos / Trabalhos dos ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.
Projetos
Desenvolver a coordenação motora fina /
Atividades de desenho / escrita / contorno
Apreciação Artística nos quatros bimestres.
Orientar a beber água para hidratar o corpo nos
UtilIzar durante as atividades no colégio
quatros bimestres.
Atividades do Portifólio /Acabamentos dos
Utilizar em diferentes atividades pedagógicas
trabalhos / Pintura livre / trabalhos da festa
ao longo do ano letivo nos quatros bimestres.
junina / Roupinhas temáticas / Adereços

PROJETO LITERÁRIO: O Projeto Literário é realizado durante o ano letivo, trabalhando títulos variados, chamado "Baú Literário". Para evitar
1 - BIMESTRE - 29 DE JANEIRO A 20 DE ABRIL
2º BIMESTRE - 23 DE ABRIL A 4 DE JULHO
3º BIMESTRE - 30 DE JULHO A 28 DE SETEMBRO
4º BIMESTRE - 1 DE OUTUBRO A 13 DE DEZEMBRO

