LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO DE 2019

Plano de Execução ou Utilização do Material Escolar COLETIVO
Anexo à Lista de Material do Ensino Fundamental – 2° Ano
Material – 2º ano E.F.1
itens da lista

QTDS

Cola branca
Fita gomada

02
01

Refil grosso e fino de cola
quente
Folhas EVA

04

Data da utilização
(Período letivo)

Unidade de
Aprendizagem
Atividades
coletivas e
individuais do
caderno Anglo
(1 a 4) e
atividades
diversificadas

06

Descrição da
atividade
didática

Objetivo e
Metodologias

- Ilustração de textos apresentados.
- Montagem de painéis.
- Confecção de trabalhos manuais.

Todas as matérias
1º 2º e 3º
Pasta fina transparente com
grampo

01

Pasta fina com elástico PVC

01

Régua

01

Ábaco pequeno

01

Material dourado

01

Cadernos

04

Bloco de papel branco A4

01

Bloco criativo A3 e A4

02

Bloco de papel colorido

A4

Trimestres

Atividades
individuais diárias
do aluno

Condução de trabalhos para casa e classe
de projetos

Matemática
Atividades
sugeridas nos
cadernos Anglo
(1 a 4)

Compreender o significado de símbolos
usados no dia a dia.
Manipulação do material concreto

Todas as matérias

Uso individual diário do aluno

01

Giz de cera

02

Lápis preto

10

Caixa de lápis de cor 24
cores

01

Estojo completo

01
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Arte
Material – 2º ano E.F.1
itens da lista

QTDS

Bloco de papel A3 com
140gr com 20 folhas creme
ou branco

02

Caixa de lápis de cor
12 Unidades
Caixa de giz de cera com 12
unidades (corpo de madeira)

01

Caixa de massa de modelar
Amido (Em contato com o ar,
endurece e vira uma
escultura)
Cola branca - 90g
Revista usada
Cola colorida

01

Data da utilização
(Período letivo)

Unidade de
Aprendizage
m

Descrição da
Atividade didática

Desenho, pintura,
recorte e colagem

1º 2º e 3º trimestre

Caixa de lápis de
cor
Desenho e pinturas
em datas
comemorativas

01

2º trimestre

Arte

Criar Arte de
escultura

Objetivo e
Metodologias
Desenvolver as
habilidades de
pintura, desenho,
recorte, colagem e
manter o cuidado
com o seu material
individual
Caixa de lápis de
cor
Desenvolver as
habilidades de
pintura e desenho
Desenvolver a
coordenação
motora
Desenvolver a
técnica de colagem

02
01
01

Criar composição
com a técnica de
colagem

Caixa de caneta hidrocor
(caixa com 12 unidades)

01

Pintura de
desenhos e figuras

Desenvolver a
técnica de pintura

Tela para pintura 20x30

01

Pintura de tela dia
das mães

Desenvolver a
técnica de pintura e
valorizar o amor
materno

2º trimestre.

