
 

 

 

 5º ANO - PLANO DE EXECUÇÃO - 2021 

Ensino Fundamental I  

Livros 

Português  

• Descobrindo a Gramática 5ºano – 1ª Edição 2015 – Editora FTD 

- Gilio Giacomozzi / Gildete Valério / Geonice Valério 

• Minidicionário - Língua Portuguesa – Aurélio 

• Marcha Criança 5ºano 13ª Edição 2019 -  Editora Scipione  

- Maria Teresa / Maria Elisabete / Armando Coelho / Vívian Marsico 

Matemática  

• Projeto Ápis 5ºano – 1ª Edição 2017  

- Luiz Roberto Dante – Editora Ática  

História  

• Marcha Criança 5ºano – Edição 13ª 2019 – Editora Scipione  

- Maria Teresa / Maria Elisabete / Armando Coelho / Vívian Marsico 

Geografia  

• Marcha Criança 5ºano – Edição 13ª 2019 – Editora Scipione  

- Maria Teresa / Maria Elisabete / Armando Coelho / Vívian Marsico  

Ciências  

• Marcha Criança 5ºano – Edição 13ª 2019 – Editora Scipione  

- Maria Teresa / Maria Elisabete / Armando Coelho / Vívian  Marsico  

Ensino Religioso  

• Crescer com alegria e fé. 5ºano – 2ª Edição 2018  

- Ednilce Duran / Glair Arruda -  Editora FTD 

Kit do Aluno Mind Lab – Mente Inovadora – 10 anos  

 

Livros de Literatura  



 

 

 

Material Pedagógico Evento / Unidade de 

Aprendizagem  

Descrição da Atividade 

Didática  

Objetivo  Data  

04 cartolinas dupla face  Aulas de arte, feira 

literária, feira de 

ciências.  

Atividades de desenho, 

cartaz de ciências e 

releitura. 

Desenvolvimento da 

leitura e escrita 

apreciação e 

visualização. 

Trimestral  

02 folhas de papel micro 

ondulados  

Atividades de artes, 

confecção de caixa, capas 

de livros, feira literária e 

molduras. 

Confecção de caixas, 

trabalhando a 

coordenação motora, 

confecção de mural e de 

atividades, literárias. 

Desenvolvimento e 

ampliação da 

coordenação motora. 

Trimestral 

 

02 blocos escolar branco  

A4 – 140g/m2 

Murais, livros literários, 

projeto matemático 

(fichas de fração, sólidos 

geométricos). 

Livros, fichas de fração 

a partir do inteiro, 

confecção dos sólidos. 

Reconhecer as partes do 

inteiro. Analisar cada 

sólido confeccionado, 

observando: faces, 

vértices e arestas. 

Trimestral  

01 folha de papel off set  Projeto sistemas do corpo 

humano. 

Em tamanho maior 

confeccionar os sistemas 

. 

Reconhecer os órgãos do 

sistema, suas funções e 

apresentar na feira de 

ciências. 

Trimestral  

02 folhas de papel pardo  Projeto da acolhida Confecção de diversos 

murais, realizados em 

grupo para apresentação 

na acolhida.  

Integração de grupo, 

apresentação  de grupos, 

adquirindo autonomia 

diante do público. 

Trimestral  

01 metro de papel 

adesivo transparente  

Aulas de matemática e  

projetos literários. 

Plastificar fichas de 

frações  e personagens 

literários. 

Manter o material 

conservado para as aulas 

realizadas 

posteriormente. 

Trimestral  

02 folhas de EVA Confecção de murais. Confeccionar materiais 

de ornamentação. 

Apresentar para a 

comunidade as 

atividades desenvolvidas 

pela turma. 

Trimestral  

03 tubos de cola branca 

de 110g 

Todas as atividades de 

recorte e colagem. 

Fichas nos cadernos e 

aulas de arte. 

Desenvolver habilidade 

de coordenação motora e 

colagem. 

Trimestral  



06 refis de cola quente  Murais, feira literária e 

confecção de livros.  

Colagem de livros 

aplicação nos murais e 

atividades com sucatas. 

Coordenação motora  Trimestral  

01 pincel chato nº 24   Projetos literários e feiras Pintura de painéis e 

maquetes.  

Coordenação motora  Trimestral  

02 tintas guache  Projetos literários e feiras  Personagens de livros 

literários e maquetes 

Desenvolvendo 

coordenação  

Trimestral  

06 envelopes pardos A4 Provas e exercícios  Organização do material 

escolar  

Apresentação do 

material 

Trimestral  

01 rolo de fita adesiva 

marrom  

Murais e projetos  Fixação de materiais 

diversos  

Organização do material  Trimestral  

100 folhas de papel A4  Atividades diárias como: 

desenhos, dobraduras e 

recortes. 

Coordenação motora  Desenvolvimento de 

atividades  

Trimestral  

05 caderno (96 folhas)  Rotina escolar caderno 

de ciências- história – 

geografia – matemática – 

língua portuguesa 

Organização das 

disciplinas  

Desenvolvimento  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 

01 transferidor  

 

Geometria  Atividades / geometria  Desenvolvimento de 

exercícios de geometria  

Trimestral  

01 régua de 30 cm  Geometria / rotina 

escolar 

Atividades / geometria  Coordenação motora / 

habilidades específicas  

Trimestral  

  

 

 

 

 


