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MATERIAL PEDAGÓGICO ANUAL 2022 (2º ao 5º ANO do ENSINO
FUNDAMENTAL)
1º TRIMESTRE
Quantidade

Item

Objetivo

Metodologia

Periodicidade
da utilização

Promoção de 40
leituras por
trimestre

Livros do
projeto
“Quem lê quer
crescer”

Desenvolver o gosto
pela leitura

Diário

1 anual –
adquirir no site
da editora

Espanhol –
Livro
Ventanita al
Español

Realizar as
atividades e
conteúdos
propostos

1 anual –
adquirir no site
da editora

Livro Oficina
das finanças
na Escola.

Realizar as
atividades e
conteúdos
propostos

1 por ano

Pasta polionda
com elástico

Guardar e organizar
as fichas individuais

Os livros de
leitura são
utilizados todos
os dias como
apoio em sala de
aula
O aluno utilizará
o livro para
realizar as
atividades
previstas
O aluno utilizará
o livro para
realizar as
atividades
previstas
Todos os dias o
aluno armazena na
pasta as fichas
utilizadas em sala
e/ou tarefas de
casa, para
posteriormente
serem avaliadas e
colocadas no
portfólio
O aluno utilizará
a tesoura em sala,
diariamente, para
atividades de
recortes
diversos.
O aluno utilizará
como apoio
pedagógico para
seus registros
sobre o conteúdo

1 por ano

1 por semestre

Tesoura sem
ponta

Caderno
brochura 50
folhas

Desenvolver a
coordenação motora
fina

Registrar os
conteúdos do
bimestre

Data limite
de entrega
-

Semanal
28/1/2022

Semanal
28/1/2022

Diário

28/1/2022

Diário

28/1/2022

Diário
28/1/2022
28/7/2022

1 anual

1 por ano

Estojo com
caneta Pilot
Office Pen de
cor preta e
vermelha, giz
de cera, lápis,
borracha e
apontados
(estojo
completo)
Garrafinha

1 unidade por
trimestre

Pasta catálogo
30 plásticos

1 por ano

Kit
higienização –
Escova dental
com protetor
de cerdas,
creme dental
e toalha de
rosto.
Caneta marca
texto amarela
e verde

1 por semestre

1 por semestre

Para utilização em
sala em atividades
de artes, painéis e
registros.

Permitir a
hidratação do aluno,
evitar o uso de
descartáveis
incentivando a
preocupação com a
sustentabilidade do
planeta
Registro de
atividades/conteúdo
do trimestre
Promover a
higienização e a
escovação diária dos
dentes.

Atividades de artes,
painéis e registros.

Bloco de notas
adesivo

Realizar as
atividades e
conteúdos
propostos

Material
dourado
Régua 15cm

Atividade de sala

1 por ano
2 por trimestre

Calculadora
Carvão
Vegetal para
desenho

Atividade de sala
Atividades de Artes

1 caixa por ano

Caneta
Hidrográfica
4mm 12 cores

Atividades de Artes

1 por ano
1 por ano

Atividade de sala

trabalhado em
sala
O aluno utilizará
as canetinhas e
seu estojo em
seus trabalhos
individuais em
sala

O aluno deverá
utilizar
diariamente sua
garrafinha para
manter-se
hidratado

Diário
28/1/2022

Diário
28/1/2022

Trimestral
28/1/2022
O aluno após o
lanche, deverá
escovar os dentes
e fazer sua
higienização
antes do retorno
a sala de aula.

Diário

Para utilização em
sala em
atividades de
artes, painéis e
registros.
O aluno utilizará
o livro para
realizar as
atividades
previstas

Semanal

28/1/2022

28/1/2022
28/7/2022
Semanal
28/1/2022
28/7/2022
Semanal

Atividade de
Artes e leitura
Desenvolvimento
do grafismo e
coordenação
motora fina
Desenvolvimento
do grafismo e
coordenação
motora fina

Semanal
Semanal
Trimestral

Diário

28/1/2022
28/1/2022
28/1/2022
28/1/2022

28/1/2022

1 caixa por ano

1 por ano

Caneta Giz
liquido 12
cores
Transferidor
(para alunos
do 4° ano)

Atividades de Artes

Realizar atividades
de matemática e
desenho.

Atividades de
livre expressão
ou direcionadas
Atividades
matemáticas

Diário

Anual

28/1/2022

28/1/2022

Observação: Em caso de ensino remoto, a escola organizará e disponibilizará aos pais
os kits dos materiais acima citados, bem como os kits literários e demais materiais que
forem necessários para as aulas.
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MATERIAL PEDAGÓGICO ANUAL 2022 (2º ao 5º ANO do ENSINO
FUNDAMENTAL)
2º TRIMESTRE
Quantidade

Item

Objetivo

Metodologia

Periodicidade
da utilização

Promoção de 40
leituras por
trimestre

Livros do
projeto
“Quem lê quer
crescer”

Desenvolver o gosto
pela leitura

Diário

1 unidade por
trimestre

Pasta catálogo

Registro de
atividades/conteúdo
do trimestre
Atividades de Artes

Os livros de
leitura são
utilizados todos
os dias como
apoio em sala de
aula
Organização de
atividades

2 por trimestre

Carvão
Vegetal para
desenho

Desenvolvimento
do grafismo e
coordenação
motora fina

Data limite
de entrega
-

Trimestral

Trimestral

28/4/2022

28/4/2022

Observação: Em caso de ensino remoto, a escola organizará e disponibilizará aos pais
os kits dos materiais acima citados, bem como os kits literários e demais materiais que
forem necessários para as aulas.
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MATERIAL PEDAGÓGICO ANUAL 2022 (2ºao 5º ANO do ENSINO
FUNDAMENTAL)
3º TRIMESTRE
Quantidade

Item

Objetivo

Metodologia

Periodicidade
da utilização

Promoção de 40
leituras por
trimestre

Livros do
projeto
“Quem lê quer
crescer”

Desenvolver o gosto
pela leitura

Os livros de
leitura são
utilizados todos
os dias como
apoio em sala de
aula

Diário

1 unidade por
trimestre

Pasta catálogo
30 plásticos

Registro de
atividades/conteúdo
do trimestre
Atividades de Artes

2 por trimestre

Carvão
Vegetal para
desenho

-

Trimestral

Desenvolvimento
do grafismo e
coordenação
motora fina

Data limite
de entrega

5/9/2022

Trimestral
5/9/2022

Observação: Em caso de ensino remoto, a escola organizará e disponibilizará aos pais
os kits dos materiais acima citados, bem como os kits literários e demais materiais que
forem necessários para as aulas.

