
 

 

 

 

1º ANO - PLANO DE EXECUÇÃO – 2021 -  

FUNDAMENTAL I - 1ºANO – 

 

 

 

LIVROS 

 

▪ Língua Portuguesa – Marcha Criança – 1º ano –Maria Teresa Marsico / Maria Elisabete Martins Antunes / Armando 

Coelho de Carvalho Neto – 

 4ª Edição – editora scipione. 

▪ Ciências – Marcha Criança –1º ano -   Maria Teresa Marsico / Maria Elisabete Martins Antunes / Armando Coelho de Carvalho 

Neto. 4º edição. 

▪ Matemática  – Marcha Criança  - 1ºano – Maria Teresa Marsico / Maria Elisabete Martins Antunes / Armando Coelho de Carvalho 

Neto. 4º edição. 

▪ História e Geografia – Marcha Criança 1 º ano – Maria Teresa Marsico / Maria Elisabete Martins Antunes / Armando Coelho de 

Carvalho Neto. 3º edição. 

▪ Religião – Crescer com alegria e fé – 1º ano – Nova Edição – 2017 -  Ednilce Duran / Glair Arruda. FTD.3 

▪ Kit Aluno Mind Lab – Mente Inovadora – 6 anos * 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANO DE EXECUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR PEDAGÓGICO- 2021 

 
LISTA DE MATERIAL PEDAGÓGICO EVENTO/UNIDADE DE 

APRENDIZAGEM 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
DIDÁTICA 

OBJETIVOS E METODOLOGIA Data 

01 caderno grande pautado capa dura (96 
folhas) 

Rotina escolar, matérias 
(português- matemática – 
história e geografia – 
ciências) 

Atividades 
complementares 

Ampliar os conteúdos Usado em todos 
os trimestres 

01 caderno quadriculado 1cmx1cm - 
Brochura 

Rotina escolar - matemática Atividades 
complementares 

Ampliar os conteúdos  

01 pasta catálogo 50 plásticos cor preta- 
Projeto 

    

02 pastas de plásticos polionda grossa, com 
elástico, nas cores amarela e vermelha 

Rotina escolar Interpretação de texto Leitura e produção de texto Usado em todos 
os trimestres 

06 lápis preto Rotina escolar, projetos 
literários 

Desenvolvimento da 
escrita 

Coordenação motora Diariamente 

 02 borrachas brancas macias Rotina escolar Apagar atividades escritas Coordenação motora Diariamente 

01 apontador com depósito Rotina escolar Apontar Coordenação motora  

02 caixas de lápis de cor – 12 cores Rotina escolar, artes , mural , 
projeto literário 

Pintura Coordenação motora Diariamente 

02 pastas com grampo –fina –amarela e 
vermelha 

Rotina escolar, projeto 
literário 

Organização do material Organizar as atividades Diariamente 

 01 rolinho de pintura para acabamento - mini Ciências, matemática , língua 
portuguesa, projetos 
literários 

Colagens, experiências Coordenação motora, 
maquetes 

Trimestral 

01 conjuntos de canetinhas hidrocor – 12 
cores 

Ciências, matemática , língua 
portuguesa, projetos 
literários 

Colagens, experiências Coordenação motora, 
maquetes 

Trimestral 

01 caixa de giz de cera –multicultural – Projetos diversos Pinturas e desenhos Produções artísticas Trimestral 



02 tubos de cola bastão Ciências, matemática , língua 
portuguesa, projetos 
literários 

Colagens, experiências Coordenação motora, 
maquetes 

Trimestral 

01 revista de cruzadinha infantil 
alfabetização 

Ciências, matemática , língua 
portuguesa, projetos 
literários 

Ortografia Coordenação motora, 
maquetes 

Trimestral 

02 gibis Ciências, matemática , língua 
portuguesa, projetos 
literários 

Leitura Interpretação de texto Trimestral 

04 refis de cola quente – fino - grosso Projetos matemática, 
ciências, história e geografia 

Colagens, produções 
artísticas 

Maquetes Trimestral 

03 folhas de cartolina branca Rotina escolar, projetos, 
pesquisa, mural. 

Colagens Coordenação motora Trimestral 

04 folhas de cartolina dupla face – verde-
amarela 

Rotina escolar, projetos, 
pesquisa, mural. 

Colagens Coordenação motora Trimestral 

03 blocos de papel A4 120g/m2 – 320mm x 
235mm 

Projeto literário, mural, 
produções de textos 

Desenhos, escrita, recorte 
e colagem 

Produção textual, 
coordenação motora. 

Trimestral 

04 folhas de EVA – liso – verde – preto – 
vermelho- azul 

Rotina escolar, projetos, 
pesquisa, mural. 

Colagens Coordenação motora Trimestral 

02 folhas de EVA com glitter – prata - 
dourado 

Rotina escolar, projetos, 
pesquisa, mural. 

Colagens Coordenação motora Trimestral 

01 rolo de fita crepe marrom Rotina escolar, projetos, 
pesquisa, mural. 

Colagens Coordenação motora Trimestral 

01 bloco de cartolina A4 – branco Rotina escolar, projetos, 
pesquisa, mural. 

Colagens Coordenação motora Trimestral 

01 caixa de cola colorida Ciências, matemática , língua 
portuguesa, projetos 
literários 

Colagens, experiências Coordenação motora, 
maquetes 

Trimestral 

02 vidros de cola branca – 110 ml Ciências, matemática , língua 
portuguesa, projetos 
literários 

Colagens, experiências Coordenação motora, 
maquetes 

Trimestral 

01 rolo de fita dupla face 
 

Projetos diversos Colagens Produções Trimestral 

01 folha de papel panamá – fino Projetos diversos em todas 
as matérias 

Colagens e recortes Maquetes Trimestral 

02 potes de tinta guache – 250 ml – branco - 
preto 

Projetos diversos Pinturas Produções artísticas Trimestral 



01 pote de massa de modelar de 500g Projetos diversos em todas 
as matérias 

Colagens e recortes Maquetes Trimestral 

01 jaleco de manga comprida com punho 
(identificado) 

Laboratório de ciências Usar para o 
desenvolvimento de 
experiências e proteger as 
crianças com o manuseio 
de produtos químicos. 

Experiências no laboratório Trimestral 

03 pincéis nº 0/nº2/nº16 Atividades de artes Pinturas gerais Produções Trimestral 

01 pincel batedor Atividades de artes Pinturas diversas produções Trimestral 

01 tesoura de ponta redonda , nome 
gravado 

Atividades de recorte Diversas colagens Trimestral 

 01 relógio despertador pequeno Atividades em matemática  Diversas Conteúdo -  diversos Trimestral 

01 fita métrica Caixa matemática diversos Caixa matemática Trimestral 

04 pacotes de palito de picolé nas cores ( 50 
vermelhos,50 verdes, 50 amarelos) 

Matemática Trabalhar o raciocínio 
lógico através de jogos 

Coordenação motora ampla Trimestral 

01 material dourado de madeira ( caixa 
individual) 

Matemática e    

 


