PLANO DE EXECUÇÃO/LISTA DE MATERIAIS – 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – 2019
UNIDADE
Todo o período
letivo

MATERIAIS
Pasta safonada com 12
divisórias

Todo o período
letivo

Caderno grande de 10 matérias

01

Será utilizado para todas as disciplinas
cursadas.

Todo período
letivo

Estojo grande contendo lápis
grafite, canetas, borracha, caixa
de lápis de cor, cola bastão,
tesoura sem ponta, régua,
marcador de texto.
Monobloco simples sem
decoração

01

Esse material servirá para o aluno realizar
as suas atividades de classe e casa. Uso
pessoal e repor, quando necessário, ao
longo do ano letivo.

01

Esse material servirá para o aluno realizar
as suas atividades de classe e casa. Uso
pessoal.

Todo período
letivo

QUANTIDADE
01

ATIVIDADE EM QUE SERÁ UTILIZADO
Ao longo do ano será utilizado um
classificador, relativo a todas as disciplinas
cursadas.

OBJETIVO PEDAGÓGICO
Arquivar todas as atividades
realizadas pelo aluno durante o
ano letivo a fim de ser um
material de estudo e de análise
do desempenho em cada
disciplina.
Sistematizar e fiixar os
conteúdos estudados através
da realização de exercícios e
anotações no intuito de
desenvolver habilidades e
competências específicas de
cada disciplina.
Desenvolver as atividades
pedagógicas propostas nas
diversas disciplinas, ao longo do
ano letivo.

METODOLOGIA
Arquivamento simples, em
ordem cronológica, das
atividades, separadas por
matéria.

Desenvolver atividades
diferenciadas na busca de
estímulo e desenvolvimento da
coordenação motora, da
escrita, do raciocínio lógico
matemático, da compreensão e
fixação dos diversos conteúdos
estudados, nas diversas
disciplinas e no projeto
interdisciplinar.

Uso pessoal em atividades
diferenciadas conforme
objetivo pedagógico proposto
por cada disciplina e pelo
projeto interdisciplinar.

Uso pessoal do aluno para
realizar atividades
pedagógicas que promovam
seu avanço pedagógico.

Uso pessoal em atividades
pedagógicas diversificadas, de
acordo com o objetivo
proposto por cada disciplina.

Material de Artes
Todo período
letivo

Folhas de papel canson

10

Para trabalho individualizado nos esboços
para o estudo artístico, estético e/ou
técnico.

Representar elementos
artísticos identificando em
estudos práticos traços que
caracterizam artistas e/ou
técnica em estudo. Incentivar o
olhar crítico- estético nos
diversos estudos artísticos.

Uso pessoal em diversas
atividades artísticas dirigidas,
nas aulas de Artes Visuais.

Todo período
letivo

Lápis de cor aquarelável – 24 cores

01

Trabalho individual de estudo da paleta
de cores e suas nuances em aquarela.

Sensibilizar o aluno aos
diversos tons que as cores
podem apresentar.

Uso orientado do material
aquarelável para
aprendizagem da técnica
aquarelável.

Todo período
letivo

Lápis HB

02

Borrachas brancas

01

Materiais utilizados nas diversas
produções artísticas que envolvam
traçados e recortes.

Apontador

02

Materiais de uso cotidiano nas
diversas atividades de artes
que envolvam traçados e
recortes; será usado para
atividades livres e/ou dirigidas.

Uso cotidiano em diversas
atividades; será usado para
atividades artísticas livres e/ou
dirigidas.

Tesoura sem ponta

01

Régua

01

Caneta marcador permanente

01

Todo período
letivo

Pasta com zíper A4

01

Para arquivar os trabalhos e
armazenamento do material individual do
aluno.

Organização do material
individual do aluno.

Uso pessoal para promoção da
organização e cuidado do
aluno com o seu material
individual

Todo período
letivo

Tela 40x50

01

Para realizar o estudo final dos elementos
trabalhados durante todo ano letivo.

Realizar atividade prática dos
elementos artísticos e
metodológicos estudados ao
longo o ano letivo visando
exposição e valoração artística
do aluno.

Uso pessoal para produção
artística do aluno a partir do
estudo realizado nas aulas de
Artes Visuais e no projeto
interdisciplinar.

