LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO DE 2018

Plano de Execução ou Utilização do Material Escolar COLETIVO
Anexo à Lista de Material do Ensino Fundamental– 5° Ano

Material – 5º ano E.F.1
*itens da lista

Bloco Desenho A3
297mm/ 420 mm – 20
folhas – 140g

QTDS.

Data da utilização
(Período letivo)

Unidade de
Aprendizagem
Anglo
Todas as
disciplinas

01

Descrição da
Atividade didática

Objetivo e
Metodologias

Atividades individuais e coletivas relacionar formas
e cores. Projetar imagens
Reconhecer simetria

Bloco Criativo

01

Atividades de composição e concretas de todas as
disciplinas por meio de: desenhos, recortes,
colagens, origamis, etc.

Calculadora

01

Livro anglo
(matemática)

Caneta permanente

03

Conferir resultados
Cálculos mantais; raciocínio lógico
matemático
Organização de materiais didáticos do aluno,
confecção de murais, ornamentação de
lembrancinhas, etc.

1º 2º e 3º trimestre
Dicionário da Língua
Portuguesa

01

Todas as
disciplinas

Pesquisas diárias de significados de palavras,
sinônimo, antônimo, etc.
Organização das atividades diárias em livros,
cadernos, murais, ornamentação das datas
comemorativas escolares
Para amarração das lembrancinhas

Fita gomada marrom –
tamanho 25mm x 50m

01

Fitilhos

01

Pasta catálogo com no
mínimo 20 plásticos

01

Organização das Produções textuais depois de
corrigidas.

Pasta fina de elástico de
PVC

01

Organização das atividades didáticas em folha na
mochila, armazenamento de provas e documentos
os quais não cabem nas agendas

Saquinhos de celofane

02

Atividades

Embrulhos e lembrancinhas
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ARTE

Material – 5º ano E.F.1
*itens da lista

QTDS

Bloco Desenho A3
297mm/ 420 mm – 20
folhas – 140g

02

Bloco papel colorido

01

Caixa de lápis de cor com
12 cores (formato
triangular-anatômico e
ideal para pequenas
mãozinhas)

Data da utilização
(Período letivo)

Unidade de
Aprendizagem

1º 2º e 3º trimestre

(2º e 3º trimestre)

01

Descrição da
Atividade didática

Objetivo e
Metodologias

Desenho, pintura,
recorte e colagem

Desenvolver as
habilidades de pintura,
desenho, recorte,
colagem e manter o
cuidado com o seu
material individual

Dobraduras,
máscaras, origami e
kirigami

Desenvolver a técnica de
dobradura e recorte

Desenho e pinturas
em datas
comemorativas

Aprimorar a técnica de
pintura e desenho

Pintura e desenhos
datas comemorativas

Aprimorar a técnica de
pintura e desenho

Criar esculturas

Desenvolver a
coordenação motora

Compor imagens com
a técnica de colagem

Aprimorar a técnica de
colagem

1º 2º e 3º trimestre

Caixa de giz de cera com
12 cores (corpo de
madeira)
preferencialmente

01

Caixa de massa de
modelar

02

Cola branca 90g

03

1º 2º e 3º trimestre

01

2º trimestre

Usar nas atividades
de pintura

Preservar o uniforme
escolar

2º trimestre

Montar figuras: dia
dos animais

Desenvolver a técnica de
montagem

Tangran composição
geométrica

Adotar o uso da régua na
composição de imagens

Recorte de figuras
kirigami

Desenvolver a técnica de
recorte

Pintura: dia das mães

Aprimorar a técnica de
pintura e valorizar o amor
materno

Camiseta/avental

Palito de picolé

01

Régua gabarito.

01

2º trimestre

1º 2º e 3º trimestre
Tesoura sem ponta

01

Tela para pintura 20x30

01

2º trimestre

Artes

