
 

 

 

Plano de Execução ou Utilização do material escolar de uso individual 

Anexo da lista de material do 6o ano do EF – 2022 

MATERIAL QUANTIDADE OBJETIVO METODOLOGIA PERÍODO 

Bloco de papel canson – A4 01 bloco 
Desenvolver a criatividade e 

a coordenação motora. 
Registrar as atividades 

Desenho, recorte e 
colagem em diversos  

projetos 
1a, 2a e 3a unidades. 

Lápis HB e 6B 02 lápis 
Desenvolver diversas 
atividades em artes 

Uso dos lápis em diversas 
modalidades de desenho 

e sombreamento 
1a, 2a e 3a unidades. 

 
Lápis Aquarela com 12 cores 

01 caixa 
Desenvolver a criatividade 
com diferentes técnicas em 

arte 

Exercícios com diversas 
técnicas em aquarela 

2a e 3a unidades 

● Tela 35 cm x 25 cm 
 

01 unidade 
Desenvolver a criatividade 
com diferentes técnicas em 

arte 
Desenho e pintura  2a unidade 

Cola líquida 01 unidade 
Desenvolver a criatividade 
com diferentes técnicas em 

arte 

Exercícios de colagem em 

diversos projetos 
1a, 2a e 3a unidades 

R 

Formando pessoas para transformar o mundo. 



Tesoura sem ponta 01 unidade 
Desenvolver exercícios de 

coordenação motora 

Recorte e colagem em 

diversos projetos 
1a, 2a e 3a unidades 

Caderno de capa dura                 

de 96 folhas 

 

02 unidades 

Sistematizar e fixar conteúdos 

estudados na disciplina de 

Matemática. 

Uso pessoal do aluno 

para registrar as 

atividades pedagógicas 

(esquemas, exercícios, 

resumos). 

1 para cada semestre 

Caderno de capa dura 10 
matérias 

01 unidade 
Sistematizar e fixar conteúdos 
estudados das atividades de 

diversas disciplinas. 

Uso pessoal do aluno 
para registrar as  

atividades pedagógicas 
(esquemas, exercícios, 

resumos, produções 
textuais). 

1o, 2o e 3o unidades 

Agenda 2022 01 unidade 

Registrar as diversas 
atividades escolares, que 
devem ser realizadas em 

casa, nas diversas disciplinas. 
 

Organizar diariamente os 
compromissos escolares, 

de acordo com as 
propostas pedagógicas 

planejadas. 

1o, 2o e 3o unidades 

Pasta arquivo 01 
Arquivar atividades, 

cartas/circulares e avaliações 
durante o ano letivo. 

Arquivamento das 
atividades, separadas  por 

matéria. 
1o, 2o e 3o unidades 

Jaleco branco de algodão, 

manga longa 

 

01 

Desenvolver atividades 

práticas de Laboratório. 

Utilizar em aulas práticas 

de Laboratório. 
1o, 2o e 3o unidades 



Jogo de esquadros 01 
Resolver situações-

problemas que envolvam 
o uso de esquadros. 

Executar atividades do 
conteúdo Geometria. 

1o, 2o e 3o unidades 

Transferidor 180 graus 01 

 
 

Medir ângulos e traçar 
circunferências. 

 
 
 

Execução de atividades 
que promovam o 
manuseio para 

construção e leitura 
correta dos ângulos. 

1o, 2o e 3o unidades 

Régua – 30cm 01 
Medir, traçar figuras 

geométricas. 

Realização de diversas 
atividades com o auxílio 

da régua. 
1o, 2o e 3o unidades 

Compasso  01 

Proporcionar o 
desenvolvimento do 

raciocínio lógico. Medir e 
construir figuras com 

precisão. 
 

Resolução de situações-  
-problemas com a ajuda 

do compasso. 
1o, 2o e 3o unidades 

 

 

 

 

 

 

 


