
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ANO PLANO DE EXECUÇÃO – 2021 

  ENSINO FUNDAMENTAL 1 

LIVROS   

▪ Marcha Criança – 2º ano – Língua Portuguesa 13ª Edição.  

De acordo com a BNCC– 2019. Maria Teresa / Maria Elisabete / Armando Coelho. Scipione.   

▪ Descobrindo a gramática – 2º ano - 1ª Edição – 2015. Gilio Giacomozzi / Gildete Valério / Geonice Valério. FTD.   

▪ Minidicionário - Dicionário da língua portuguesa.  

▪ Ciências - Marcha Criança – 2º ano – 14ª Edição 2019. Mª Teresa / Mª Elisabete / Armando Coelho. Scipione.  

▪ Matemática - Projeto Ápis – 2º ano -  3ª Edição 2017 - Luiz Roberto Dante - Ática.  

▪ História / Geografia - Marcha Criança – 2º ano – 14ª Edição 2019. De acordo com a BNCC.Mª Teresa / Mª Elisabete / Armando Coelho. Scipione.  

▪ Religião - Crescer com alegria e fé – 2º ano – Nova Edição 2017. Ednilce Duran / Glair Arruda. FTD.  

▪ Kit Aluno Mind Lab – Mente Inovadora – 7 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 tubo de cola bastão   Ciências, matemática, língua 

portuguesa, projetos literários 

Colagens, experiências Coordenação motora, 

maquetes 

Trimestral 

01 caderno de desenho   Rotina escolar Interpretação de texto Leitura e produção de 

texto 

Usado em todos 

os trimestres 

04 cadernos grandes brochura (96 folhas)   Rotina escolar, matérias 

(português- matemática – 

história e geografia – ciências) 

Atividades complementares Ampliar os conteúdos Usado em todos 

os trimestres 

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

02 pastas polionda fina com elástico   Rotina escolar, projeto literário Organização do material Organizar as atividades Diariamente 

01 tesoura ponta redonda   Rotina escolar, projeto literário Organização do material Organizar as atividades Diariamente 

04 lápis preto (repor quando acabar) Rotina escolar, projetos literários Desenvolvimento da escrita Coordenação motora Diariamente 

02 borrachas brancas   Rotina escolar Apagar  Coordenação motora Diariamente  

01 caixa de lápis de cor com 12 cores 

(repor quando acabar)   

Rotina escolar, artes , mural , 

projeto literário 

Pintura Coordenação motora Diariamente 

01 régua de 30cm (transparente)   Matemática  Atividades complementares Ampliar os conteúdos Usado em todos 

os trimestres 

Material dourado com 111 peças   Matemática Contagem Concentração, 

coordenação e ordem 

Trimestral 

01 apontador  com depósito  Rotina escolar Apontar Coordenação motora Diariamente  

01 jaleco branco manga comprida – 

laboratório 

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 

02 folhas de cartolina - branca   Projeto literário, mural, 

produções de textos 

Desenhos, escrita, recorte e 

colagem 

Produção textual, 

coordenação motora. 

Trimestral 

02 folhas de papel panamá - fino   Projeto literário, mural, 

produções de textos 

Desenhos, escrita, recorte e 

colagem 

Produção textual, 

coordenação motora. 

Trimestral 



04 folhas de cartolina dupla face – azul - 

vermelho   

Projeto literário, mural, 

produções de textos 

Desenhos, escrita, recorte e 

colagem 

Produção textual, 

coordenação motora. 

Trimestral 

01 resma de papel A4 - branco   Projeto literário, mural, 

produções de textos 

Criação de livros, criação de 

álbuns e recorte e colagem 

Produção de texto e 

coordenação motora. 

Trimestral 

01 folha de papel pardo   Projeto literário, mural, 

produções de textos 

Criação de livros, criação de 

álbuns e recorte e colagem 

Produção de texto e 

coordenação motora. 

Trimestral 

01 folha de papel camurça - branco Projeto literário, mural, 

produções de textos 

Criação de livros, criação de 

álbuns e recorte e colagem 

Produção de texto e 

coordenação motora. 

Trimestral 

03 blocos de papel criative A4 com 

120g/m2, 320mm x 235mm 

Projeto literário, mural, 

produções de textos 

Criação de livros, criação de 

álbuns e recorte e colagem 

Produção de texto e 

coordenação motora. 

Trimestral 

 05 envelopes – Tamanho oficio pardo Rotina escolar, projeto literário  Encaminhar e organizar as 

avaliações trimestrais  

Ortografia  Trimestral  

01 rolo de fita adesiva transparente 

grosso   

Rotina escolar, projeto literário  Encaminhar e organizar as 

avaliações trimestrais  

Ortografia  Trimestral  

01 pote de tinta guache de 250g – branca   Rotina escolar, projetos Atividades artísticas Pinturas  Trimestral  

04 folhas de EVA liso - azul - branca   Rotina escolar, projetos, 

pesquisa, mural. 

Colagens Coordenação motora Trimestral 

02 folhas de EVA com glitter - azul   Rotina escolar, projetos, 

pesquisa, mural. 

Colagens, atividades artísticas Coordenação motora Trimestral 

01 rolo de fita crepe marrom   Rotina escolar, projetos, 

pesquisa, mural. 

Colagens Coordenação motora Trimestral 

02 tubos de cola branca 110g   Rotina escolar, projetos  Colagens  Coordenação motora  trimestral 

 


