Plano de execução ou Utilização do material escolar
Lei Distrital nº 4 311/ 2009
Anexo da lista de material
Lista de material coletivo - 2017 - 5º ano
Material – itens
da lista anexa

Quantidade

Envelopes

4

Cola colorida

1 caixa

1º, 2º, 3º e 4º
bimestre

Pincel chato nº
08

1

2º semestre letivo

Tubo de cola
branca

1

1º e 2º bimestres

Folha de isopor
Folha de papel
celofane

1
1

1º bimestre
2ºbimestre

Bloco/Pasta
criativa com 36
folhas

1

1º e 2º semestre

Todas as disciplinas

Bloco criativo
colorido

1

1º e 2ºsemestre

Todas as disciplinas

Bloco de papel
para desenho A4
140 g/m²

1

1º e 2º semestre

Todas as disciplinas.

Bloco de papel
para desenho
A3g/m²

1

1º e 2º semestre

Todas as disciplinas
(fazer cartazes e
portifólios).

Resma de papel
A4

1

Durante todo o
ano

Todas as matérias
(desenhos livres e
atividades dirigidas);
Confeccionar

(Data da
utilização período
letivo)
1º, 2º 3º e 4º
bimestre

Unidade de
aprendizagem

Descrição da atividade
didática e objetivos

Aula de artes e
demais disciplinas

Ensinar ao aluno
organizar o material
individual.
Estimular a criatividade
e coordenação motora
fina

Aula de artes e
demais disciplinas
(desenhar os
alimentos, contornar
mapas regionais).
Aula de artes (utilizar
o pincel de acordo
com o planejamento
e tema do bimestre).
Todas as disciplinas
(desenhar, colar e
recortar as atividades
desenvolvidas).
Qualquer disciplina
Qualquer disciplina
(de acordo com o
planejamento do
professor)

Estimular a criatividade
e coordenação motora
fina.
Colar as atividades
individuais, explorar a
noção espacial.
Confecção de maquetes.
Confeccionar envelope
para atividades da
família; estimular a
coordenação motora fina
e percepção tátil.
Confeccionar atividades
e recortes para os murais;
estimular a coordenação
motora fina.
Confeccionar atividades
e recortes para os murais;
estimular a coordenação
motora fina.
Elaborar pequenos
textos, desenhar
livremente, confeccionar
convites; explorar a
coordenação motora fina.
Trabalhar a noção
espacial;
Ensinar ao aluno como
usar a de régua e como
fazer margens; colar
gravuras, elaborar
pequenos textos e fazer
ilustrações.
Estimular a criatividade
e a coordenação motora
fina.

convites para as
festas bimestrais.
Elaborar projetos

Resma de papel
A4 colorido

1

Durante todo o
ano

Tubo de cola
branca 90G

1

1º e 2º semestre
letivo

Rolo de fita
gomada

1

1º e 2º semestre

Pote de massa de
modelar

1

Durante o ano
letivo

Todas as matérias

Pote de tinta
guache 250 ml

1

2º semestre

Estojo de tinta
aquarela

1

1º ou 2º semestre

Aula de artes- pintar
e desenvolver
atividades de acordo
com o tema bimestral
e planejamento do
professor.
Aula de artes visuais

Aula de artes e
demais matérias;
fazer colagens de
animais, cartazes,
gravuras de animais,
sistemas do corpo
humano.
Todas as matérias

Estimular o aluno a
pesquisar e ao hábito da
leitura.
Colar objetos, gravuras,
personagens, deveres de
sala; trabalhar a
coordenação motora fina.

Organizar e colar as
atividades nos murais da
sala de aula.
Confeccionar atividades
envolvendo a pirâmide
alimentar e os sistemas;
Desenhar o planeta
Terra;
Estimular a criatividade
e a coordenação motora
fina;
Trabalhar as cores
primárias e secundárias.
Estimular a criatividade
e coordenação motora
fina.

