PLANO DE EXECUÇÃO/LISTA DE MATERIAIS – 1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – 2019
UNIDADE

MATERIAIS

QUANTIDADE ATIVIDADE EM QUE SERÁ
UTILIZADO

Todo o
período
letivo

Classificadores plásticos
na cor cristal com 12
folhas

03

Em cada unidade será utilizado
um classificador, relativo a todas
as disciplinas cursadas.

Todo o
período
letivo

Classificador com elástico

01

Será utilizado para as disciplinas
cursadas.

Todo o
período
Letivo

Caderno grande vermelho,
brochura, capa dura com
48 folhas

01

Será utilizado para todas as
disciplinas cursadas.

OBJETIVO
PEDAGÓGICO

METODOLOGIA

Documentar todas as
atividades realizadas
pelo aluno durante o ano
letivo, de modo a melhor
analisar seu rendimento
e desenvolvimento em
cada disciplina.
Documentar todas as
atividades
DIAGNÖSTICAS
realizadas pelo aluno
durante o ano letivo, de
modo a melhor avaliar
seu rendimento e
desenvolvimento em
cada disciplina.
Fixar os conteúdos
ministrado em sala de
aula, através da
realização de exercícios,
produções textuais,

Arquivamento simples,
em ordem cronológica
de atividades, separadas
por matéria em cada
uma das 12 folhas.

Arquivamento, em
ordem cronológica de
atividades, separadas por
disciplina.

O caderno será de
utilização do próprio
aluno, para realizar
tarefas pedagógicas
(exercícios, produções

Todo
período
letivo

Caderno de desenho – 48
folhas

01

Todo
período
letivo

Potes de massa de
modelar – cores variadas

03

Todo
período
letivo

Estojo grande contendo
03 lápis grafite, 01
borracha, 01 apontador,
01 cx de lápis de cor (12
cores), 01 cx de hidrocor
(12 cores), 01 cola bastão,
01 tesoura com ponta

01

ditado, cópia etc, de
modo a estimular o
poder criativo, espírito
crítico e capacidade de
resolução de problemas
por parte do aluno, além
de desenvolver
habilidades relativas à
escrita.
Desenvolver a
criatividade nas
produções artísticas e
estéticas.
Desenvolver um trabalho
lúdico para fixação de
conceitos disciplinares
diversos, além de
estimular o
amadurecimento da
coordenação motora
auxiliando no processo
motriz da escrita fina.

Para atividade de artes, colagens,
ilustrações, tarefas criativas
envolvendo traçados, pinturas,
mosaicos, técnicas diversas.
A massa de modelar será
utilizada em diversos momentos
pedagógicos: como atividades
recreativas, lúdicas, dirigidas;
para trabalhar com conceitos
matemáticos diversos como:
grande e pequeno; motricidade,
para desenvolver raciocínio
lógico (provas operatórias –
conceitos de conservação de
massa), etc.
Para uso pessoal. Repor quando
Estimular à escrita e as
necessário. Esse material servirá
habilidades motoras para
para que o aluno possa realizar as sua execução.
suas atividades de classe e casa,
como: escrever, recortar, colar,
desenhar e pintar.

textuais, ditado, cópia e
outras que se façam
necessárias para seu
avanço pedagógico.)

Uso individual em
atividades artísticas
diversas.
Uso individual em
propostas livres e/ou
direcionadas; algumas
integradas aos projetos
da série.

Diversas metodologias
serão oferecidas no
intuito de ampliar o
amadurecimento motor
e consequentemente
favorecer o processo de
escrita com maior

Todo
período
letivo

arredondada
Bloco criativo com 32
folhas em 8 cores(120 g)

01

Para atividades de escritas
diversas, recortes, dobraduras
e/ou outras construções
artísticas.

Desenvolver atividades
lúdicas diferenciadas na
busca de estímulo e
desenvolvimento da
coordenação motora, da
escrita, do raciocínio
lógico matemático, da
estética artística, dentre
outras.

Para confecção de produções
artísticas, ilustrações, cartões de
mensagens para o dia dos pais,
das mães, do projeto Raízes do
Brasil, que serão expostos nos
murais no decorrer das três
unidades.
Para trabalhar raciocínio lógico,
operações como adição,
subtração, noção de metade,
dobro, numeração decimal, etc

Proporcionar ao aluno
uma diversidade de
materiais como proposta
de enriquecimento e
estímulo
de
suas
produções, dentre elas o
registrando memórias.
Estimular e facilitar o
aprendizado matemático
através do uso do
material concreto,
adequado à faixa etária.

Para uso pessoal (ficará sempre
ao alcance do aluno dentro do
ambiente de aprendizagem)

Evitar saídas constantes
do aluno do ambiente
pedagógico diminuindo
distratores externos.

Todo
período
letivo

Bloco de papel color mais
A4 180 gr (210mm X
297mm)

01

Todo
período
letivo

Material dourado
individual de madeira/611
peças

01

Todo
período
letivo

Garrafinha (squeeze) com
nome gravado

01

segurança.
Uso em atividades
diferenciadas conforme
objetivo pedagógico
proposto. Ressalta-se
também o seu uso em
atividades do Projeto
Raízes do Brasil.

Uso
cotidiano
nas
diversas produções.

Uso cotidiano em
atividades de classe e
casa nas diversas
atividades matemáticas
estimulando, assim, o
aprendizado lógico
matemático.
Uso livre, sempre que o
aluno sentir necessidade.

