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MATERIAL PEDAGÓGICO ANUAL 2019 (2º ao 5º ANO do ENSINO 
FUNDAMENTAL) 

1º TRIMESTRE 

 

Quantidade Item Objetivo Metodologia Periodicidade da 
utilização 

40 por trimestre – 
adquirir na 
secretaria 

Livros da mala Desenvolver o gosto 
pela leitura 

Todos os dias são utilizados 
os livros de leitura da mala 
como apoio em sala de aula 

Diário 

1 por ano Pasta polionda 
com elástico 

Guardar e organizar 
as fichas individuais 

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 

Diário 

1 por ano Tesoura sem 
ponta 

Desenvolver a 
coordenação motora 

fina 

O aluno utilizará a tesoura 
em sala, diariamente, para 

atividades de recortes 
diversos. 

Diário 

1 por ano Caderno 
brochura 

Registrar os 
conteúdos do 

bimestre 

O aluno utilizará como apoio 
pedagógico para seus 

registros sobre o conteúdo 
trabalhado em sala 

Diário 

1 por trimestre e 
um para ficar em 
casa 

Apontador Apontar lápis Apontar lápis Diário 

1 por trimestre e 
um para ficar em 
casa 

Borracha Apagar Apagar seus erros Diário 

1 anual Estojo com 
caneta Pilot 

Office Pen de 
cor preta e 

vermelha, giz de 
cera, lápis, 

Para utilização em 
sala em atividades 
de artes, painéis e 

registros. 

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

em sala 

Diário 



borracha e 
apontados 

(estojo 
completo) 

1 por ano 
 

Jogo pedagógico 
para a faixa 

etária de 6 à 10 
anos 

   

1 anual – adquirir 
na secretaria 

Espanhol – Livro 
Ventanita al 

Español  

Realizar as 
atividades e 
conteúdos 
propostos 

O aluno utilizará o livro 
para realizar as atividades 

previstas 

Semanal 

1 anual 
 

Livro sobre o 
Distrito Federal 

para o 4º ano 

Realizar as 
atividades e 
conteúdos 
propostos 

O aluno utilizará o livro 
para realizar as atividades 

previstas 

Semanal 

1 por ano Garrafinha Permitir a 
hidratação do aluno, 

evitar o uso de 
descartáveis 

incentivando a 
preocupação com a 
sustentabilidade do 

planeta 

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

Diário 

1 unidade por 
trimestre 

Pasta fichário Registro de 
atividades/conteúdo 

do trimestre 

 Trimestral 

1 caixa por 
trimestre 

Lenço de papel Para a utilização em 
sala como suporte 
de higienização do 

aluno. 

O aluno utilizará como 
suporte de higienização os 

lenços de papel. 

Diário 

1 por ano 
 

Bloco de Canson 
A3 

Atividades de artes  Utilização para confecção 
de gibis, painéis e desenhos  

Mensal  

1 por trimestre e 1 
para ficar em casa 

Revistas em 
quadrinhos 

Utilizar como 
suporte pedagógico 
em atividades de 
sala e em casa, 

despertando o gosto 
pela leitura. 

 O aluno utilizará em sala 
de aula, como suporte 

pedagógico e, em casa, para 
desenvolver o gosto pela 

leitura 

Diário 

1 apostila por 
bimestre – adquirir 
na secretaria 

Projeto UNO Suporte pedagógico O aluno utilizará 
diariamente o livro/apostila 

para desenvolver do 
conteúdo programático 
previsto para a série 

Diário 

1 apostila por 
semestre – 
adquirir na 
secretaria 

Projeto Mind 
Lab 

Suporte pedagógico O aluno utilizará 
semanalmente o livro para 
desenvolver das atividades 

propostas pelo projeto  

Semanal 

1 anual – adquirir 
na secretaria  

Livro 
Construindo 

Valores – 
Educação 

Financeira, 
Humana, 

Sustentável e 

Realizar as 
atividades e 
conteúdos 
propostos 

O aluno utilizará o livro 
para realizar as atividades 

previstas 

Semanal 



Cidadã 
1 por semestre Rolinho de 

pintura 
Trabalhar artes 

plásticas 
O aluno utilizará no centro 
de interesse, na confecção 
de painéis em atividades de 

artes plásticas em geral. 

Semanal 

1 caixa por 
trimestre e 1 para 
ficar em casa 

Gizão de cera 12 
cores 

Desenvolver as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará o giz em 
seus trabalhos de artes  

Diário 

2 metros por 
semestre 

Plástico 
autoadesivo 

transparente 
(tipo contact) 

Construir material 
pedagógico, jogos, 

decoração de 
portfólios, 

confecção de 
crachás, confecção 

de mimos e 
presentes coletivos. 

O aluno utilizará o papel 
contact de interesse para 

confeccionar diversos 
materiais de acordo com a 

proposta pedagógica da 
escola. 

Semanal 

1 pote por 
trimestre 

Pote de tinta 
guache (500g) 
Faber Castell 

Acrilex 

Desenvolver 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará a tinta 
para desenvolver atividades 
grafo plásticas previstas na 

proposta pedagógica da 
escola. 

Diário 

1 (nº. 2), 1 (nº. 12) 
e 1 (nº. 8) por ano 

Pincel 2  Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará os pincéis 
para desenvolver atividades 
grafo plásticas previstas na 

proposta pedagógica da 
escola. (painéis, confecção 
de presentes, confecção de 

cartazes dos conteúdos 
pedagógicos e etc). 

Diário	  

1 por trimestre Papel crepom Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará no centro 
de interesse, nas 

atividades para confecção 
de painéis, para confecção 

de jogos, de presentes. 

Semanal 

4 folhas por 
semestre 

Cartolina dupla 
face 

Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará no centro 
de interesse, nas 

atividades para confecção 
de painéis, para confecção 

de jogos, de presentes. 

Semanal	  

4 folhas por 
semestre 

Folhas de 
celofane 

Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará no centro 
de interesse, nas 

atividades para confecção 
de painéis, para confecção 

de jogos, de presentes. 

Semanal	  

1 caixa por 
semestre 

Cola colorida Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará no centro 
de interesse, nas 

atividades para confecção 
de painéis, para confecção 

de jogos, de presentes. 

Semanal 

1 por trimestre Tubos de cola 
bastão 

Para utilizar nas 
atividades plásticas 

O aluno utilizará em 
atividades de colagens mais 
delicadas, tais como fotos 
do portfólio, confecção de 

presentes, cartões. 

Diário 

1 por ano Kit higienização Promover a O aluno após o lanche, Diário 



– Escova dental 
com protetor de 
cerdas, creme 
dental e toalha 

de rosto. 

higienização e a 
escovação diária dos 

dentes. 

deverá escovar os dentes e 
fazer sua higienização 

antes do retorno a sala de 
aula. 

1 por ano  Bloco de Canson 
A4 

Atividades de artes  Utilização para confecção 
de gibis, painéis e desenhos  

Mensal  

1 por ano  Vidro/pote de 
purpurinas  

Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará no centro 
de interesse, nas 

atividades para confecção 
de painéis, para confecção 

de jogos, de presentes. 

Semanal  

1 unidade por ano  Caixa de lápis de 
cor  

Utilização em 
trabalhos de artes  

 Diário  

1 por trimestre  Estojo de 
canetinhas 12 

cores  

Utilização em 
trabalhos de artes, 
painéis e registros  

Utilização em sala de aula  Diário  

1 por ano  Estojo de 
Acripuff  

Desenvolver 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará para 
desenvolver atividades 

grafo plásticas previstas na 
proposta pedagógica da 

escola. 

Diário 
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MATERIAL PEDAGÓGICO ANUAL 2019 (2º ao 5º ANO do ENSINO 
FUNDAMENTAL) 

2º TRIMESTRE 

 

Quantidade Item Objetivo Metodologia Periodicidade da 
utilização 

40 por trimestre – 
adquirir na 
secretaria 

Livros da mala Desenvolver o gosto 
pela leitura 

Todos os dias são utilizados 
os livros de leitura da mala 
como apoio em sala de aula 

Diário 

1 por ano Pasta polionda 
com elástico 

Guardar e organizar 
as fichas individuais 

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 

Diário 

1 por ano Tesoura sem 
ponta 

Desenvolver a 
coordenação motora 

fina 

O aluno utilizará a tesoura 
em sala, diariamente, para 

atividades de recortes 
diversos. 

Diário 

1 por ano Caderno 
brochura 

Registrar os 
conteúdos do 

bimestre 

O aluno utilizará como apoio 
pedagógico para seus 

registros sobre o conteúdo 
trabalhado em sala 

Diário 

1 por trimestre e 
um para ficar em 
casa 

Apontador Apontar lápis Apontar lápis Diário 

1 por trimestre e 
um para ficar em 
casa 

Borracha Apagar Apagar seus erros Diário 

1 anual Estojo com 
caneta Pilot 

Office Pen de 
cor preta e 

vermelha, giz de 
cera, lápis, 

Para utilização em 
sala em atividades 
de artes, painéis e 

registros. 

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

em sala 

Diário 



borracha e 
apontados 

(estojo 
completo) 

1 por ano 
 

Jogo pedagógico 
para a faixa 

etária de 6 à 10 
anos 

   

1 anual – adquirir 
na secretaria 

Espanhol – Livro 
Ventanita al 

Español  

Realizar as 
atividades e 
conteúdos 
propostos 

O aluno utilizará o livro 
para realizar as atividades 

previstas 

Semanal 

1 anual 
 

Livro sobre o 
Distrito Federal 

para o 4º ano 

Realizar as 
atividades e 
conteúdos 
propostos 

O aluno utilizará o livro 
para realizar as atividades 

previstas 

Semanal 

1 por ano Garrafinha Permitir a 
hidratação do aluno, 

evitar o uso de 
descartáveis 

incentivando a 
preocupação com a 
sustentabilidade do 

planeta 

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

Diário 

1 unidade por 
trimestre 

Pasta fichário Registro de 
atividades/conteúdo 

do trimestre 

 Trimestral 

1 caixa por 
trimestre 

Lenço de papel Para a utilização em 
sala como suporte 
de higienização do 

aluno. 

O aluno utilizará como 
suporte de higienização os 

lenços de papel. 

Diário 

1 por ano 
 

Bloco de Canson 
A3 

Atividades de artes  Utilização para confecção 
de gibis, painéis e desenhos  

Mensal  

1 por trimestre e 1 
para ficar em casa 

Revistas em 
quadrinhos 

Utilizar como 
suporte pedagógico 
em atividades de 
sala e em casa, 

despertando o gosto 
pela leitura. 

 O aluno utilizará em sala 
de aula, como suporte 

pedagógico e, em casa, para 
desenvolver o gosto pela 

leitura 

Diário 

1 apostila por 
bimestre – adquirir 
na secretaria 

Projeto UNO Suporte pedagógico O aluno utilizará 
diariamente o livro/apostila 

para desenvolver do 
conteúdo programático 
previsto para a série 

Diário 

1 apostila por 
semestre – 
adquirir na 
secretaria 

Projeto Mind 
Lab 

Suporte pedagógico O aluno utilizará 
semanalmente o livro para 
desenvolver das atividades 

propostas pelo projeto  

Semanal 

1 anual – adquirir 
na secretaria  

Livro 
Construindo 

Valores – 
Educação 

Financeira, 
Humana, 

Sustentável e 

Realizar as 
atividades e 
conteúdos 
propostos 

O aluno utilizará o livro 
para realizar as atividades 

previstas 

Semanal 



Cidadã 
1 por semestre Rolinho de 

pintura 
Trabalhar artes 

plásticas 
O aluno utilizará no centro 
de interesse, na confecção 
de painéis em atividades de 

artes plásticas em geral. 

Semanal 

1 caixa por 
trimestre e 1 para 
ficar em casa 

Gizão de cera 12 
cores 

Desenvolver as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará o giz em 
seus trabalhos de artes  

Diário 

2 metros por 
semestre 

Plástico 
autoadesivo 

transparente 
(tipo contact) 

Construir material 
pedagógico, jogos, 

decoração de 
portfólios, 

confecção de 
crachás, confecção 

de mimos e 
presentes coletivos. 

O aluno utilizará o papel 
contact de interesse para 

confeccionar diversos 
materiais de acordo com a 

proposta pedagógica da 
escola. 

Semanal 

1 pote por 
trimestre 

Pote de tinta 
guache (500g) 
Faber Castell 

Acrilex 

Desenvolver 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará a tinta 
para desenvolver atividades 
grafo plásticas previstas na 

proposta pedagógica da 
escola. 

Diário 

1 (nº. 2), 1 (nº. 12) 
e 1 (nº. 8) por ano 

Pincel 2  Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará os pincéis 
para desenvolver atividades 
grafo plásticas previstas na 

proposta pedagógica da 
escola. (painéis, confecção 
de presentes, confecção de 

cartazes dos conteúdos 
pedagógicos e etc). 

Diário	  

1 por trimestre Papel crepom Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará no centro 
de interesse, nas 

atividades para confecção 
de painéis, para confecção 

de jogos, de presentes. 

Semanal 

4 folhas por 
semestre 

Cartolina dupla 
face 

Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará no centro 
de interesse, nas 

atividades para confecção 
de painéis, para confecção 

de jogos, de presentes. 

Semanal	  

4 folhas por 
semestre 

Folhas de 
celofane 

Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará no centro 
de interesse, nas 

atividades para confecção 
de painéis, para confecção 

de jogos, de presentes. 

Semanal	  

1 caixa por 
semestre 

Cola colorida Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará no centro 
de interesse, nas 

atividades para confecção 
de painéis, para confecção 

de jogos, de presentes. 

Semanal 

1 por trimestre Tubos de cola 
bastão 

Para utilizar nas 
atividades plásticas 

O aluno utilizará em 
atividades de colagens mais 
delicadas, tais como fotos 
do portfólio, confecção de 

presentes, cartões. 

Diário 

1 por ano Kit higienização Promover a O aluno após o lanche, Diário 



– Escova dental 
com protetor de 
cerdas, creme 
dental e toalha 

de rosto. 

higienização e a 
escovação diária dos 

dentes. 

deverá escovar os dentes e 
fazer sua higienização 

antes do retorno a sala de 
aula. 

1 por ano  Bloco de Canson 
A4 

Atividades de artes  Utilização para confecção 
de gibis, painéis e desenhos  

Mensal  

1 por ano  Vidro/pote de 
purpurinas  

Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará no centro 
de interesse, nas 

atividades para confecção 
de painéis, para confecção 

de jogos, de presentes. 

Semanal  

1 unidade por ano  Caixa de lápis de 
cor  

Utilização em 
trabalhos de artes  

 Diário  

1 por trimestre  Estojo de 
canetinhas 12 

cores  

Utilização em 
trabalhos de artes, 
painéis e registros  

Utilização em sala de aula  Diário  

1 por ano  Estojo de 
Acripuff  

Desenvolver 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará para 
desenvolver atividades 

grafo plásticas previstas na 
proposta pedagógica da 

escola. 

Diário 
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MATERIAL PEDAGÓGICO ANUAL 2019 (2º ao 5º ANO do ENSINO 
FUNDAMENTAL) 

3º TRIMESTRE 

Quantidade Item Objetivo Metodologia Periodicidade da 
utilização 

40 por trimestre – 
adquirir na 
secretaria 

Livros da mala Desenvolver o gosto 
pela leitura 

Todos os dias são utilizados 
os livros de leitura da mala 
como apoio em sala de aula 

Diário 

1 por ano Pasta polionda 
com elástico 

Guardar e organizar 
as fichas individuais 

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 

Diário 

1 por ano Tesoura sem 
ponta 

Desenvolver a 
coordenação motora 

fina 

O aluno utilizará a tesoura 
em sala, diariamente, para 

atividades de recortes 
diversos. 

Diário 

1 por ano Caderno 
brochura 

Registrar os 
conteúdos do 

bimestre 

O aluno utilizará como apoio 
pedagógico para seus 

registros sobre o conteúdo 
trabalhado em sala 

Diário 

1 por trimestre e 
um para ficar em 
casa 

Apontador Apontar lápis Apontar lápis Diário 

1 por trimestre e 
um para ficar em 
casa 

Borracha Apagar Apagar seus erros Diário 

1 anual Estojo com 
caneta Pilot 

Office Pen de 
cor preta e 

vermelha, giz de 
cera, lápis, 
borracha e 
apontados 

Para utilização em 
sala em atividades 
de artes, painéis e 

registros. 

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

em sala 

Diário 



(estojo 
completo) 

1 por ano 
 

Jogo pedagógico 
para a faixa 

etária de 6 à 10 
anos 

   

1 anual – adquirir 
na secretaria 

Espanhol – Livro 
Ventanita al 

Español  

Realizar as 
atividades e 
conteúdos 
propostos 

O aluno utilizará o livro 
para realizar as atividades 

previstas 

Semanal 

1 anual 
 

Livro sobre o 
Distrito Federal 

para o 4º ano 

Realizar as 
atividades e 
conteúdos 
propostos 

O aluno utilizará o livro 
para realizar as atividades 

previstas 

Semanal 

1 por ano Garrafinha Permitir a 
hidratação do aluno, 

evitar o uso de 
descartáveis 

incentivando a 
preocupação com a 
sustentabilidade do 

planeta 

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

Diário 

1 unidade por 
trimestre 

Pasta fichário Registro de 
atividades/conteúdo 

do trimestre 

 Trimestral 

1 caixa por 
trimestre 

Lenço de papel Para a utilização em 
sala como suporte 
de higienização do 

aluno. 

O aluno utilizará como 
suporte de higienização os 

lenços de papel. 

Diário 

1 por ano 
 

Bloco de Canson 
A3 

Atividades de artes  Utilização para confecção 
de gibis, painéis e desenhos  

Mensal  

1 por trimestre e 1 
para ficar em casa 

Revistas em 
quadrinhos 

Utilizar como 
suporte pedagógico 
em atividades de 
sala e em casa, 

despertando o gosto 
pela leitura. 

 O aluno utilizará em sala 
de aula, como suporte 

pedagógico e, em casa, para 
desenvolver o gosto pela 

leitura 

Diário 

1 apostila por 
bimestre – adquirir 
na secretaria 

Projeto UNO Suporte pedagógico O aluno utilizará 
diariamente o livro/apostila 

para desenvolver do 
conteúdo programático 
previsto para a série 

Diário 

1 apostila por 
semestre – 
adquirir na 
secretaria 

Projeto Mind 
Lab 

Suporte pedagógico O aluno utilizará 
semanalmente o livro para 
desenvolver das atividades 

propostas pelo projeto  

Semanal 

1 anual – adquirir 
na secretaria  

Livro 
Construindo 

Valores – 
Educação 

Financeira, 
Humana, 

Sustentável e 
Cidadã 

Realizar as 
atividades e 
conteúdos 
propostos 

O aluno utilizará o livro 
para realizar as atividades 

previstas 

Semanal 

1 por semestre Rolinho de Trabalhar artes O aluno utilizará no centro Semanal 



pintura plásticas de interesse, na confecção 
de painéis em atividades de 

artes plásticas em geral. 
1 caixa por 
trimestre e 1 para 
ficar em casa 

Gizão de cera 12 
cores 

Desenvolver as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará o giz em 
seus trabalhos de artes  

Diário 

2 metros por 
semestre 

Plástico 
autoadesivo 

transparente 
(tipo contact) 

Construir material 
pedagógico, jogos, 

decoração de 
portfólios, 

confecção de 
crachás, confecção 

de mimos e 
presentes coletivos. 

O aluno utilizará o papel 
contact de interesse para 

confeccionar diversos 
materiais de acordo com a 

proposta pedagógica da 
escola. 

Semanal 

1 pote por 
trimestre 

Pote de tinta 
guache (500g) 
Faber Castell 

Acrilex 

Desenvolver 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará a tinta 
para desenvolver atividades 
grafo plásticas previstas na 

proposta pedagógica da 
escola. 

Diário 

1 (nº. 2), 1 (nº. 12) 
e 1 (nº. 8) por ano 

Pincel 2  Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará os pincéis 
para desenvolver atividades 
grafo plásticas previstas na 

proposta pedagógica da 
escola. (painéis, confecção 
de presentes, confecção de 

cartazes dos conteúdos 
pedagógicos e etc). 

Diário	  

1 por trimestre Papel crepom Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará no centro 
de interesse, nas 

atividades para confecção 
de painéis, para confecção 

de jogos, de presentes. 

Semanal 

4 folhas por 
semestre 

Cartolina dupla 
face 

Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará no centro 
de interesse, nas 

atividades para confecção 
de painéis, para confecção 

de jogos, de presentes. 

Semanal	  

4 folhas por 
semestre 

Folhas de 
celofane 

Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará no centro 
de interesse, nas 

atividades para confecção 
de painéis, para confecção 

de jogos, de presentes. 

Semanal	  

1 caixa por 
semestre 

Cola colorida Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará no centro 
de interesse, nas 

atividades para confecção 
de painéis, para confecção 

de jogos, de presentes. 

Semanal 

1 por trimestre Tubos de cola 
bastão 

Para utilizar nas 
atividades plásticas 

O aluno utilizará em 
atividades de colagens mais 
delicadas, tais como fotos 
do portfólio, confecção de 

presentes, cartões. 

Diário 

1 por ano Kit higienização 
– Escova dental 
com protetor de 

Promover a 
higienização e a 

escovação diária dos 

O aluno após o lanche, 
deverá escovar os dentes e 

fazer sua higienização 

Diário 



cerdas, creme 
dental e toalha 

de rosto. 

dentes. antes do retorno a sala de 
aula. 

1 por ano  Bloco de Canson 
A4 

Atividades de artes  Utilização para confecção 
de gibis, painéis e desenhos  

Mensal  

1 por ano  Vidro/pote de 
purpurinas  

Trabalhar as 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará no centro 
de interesse, nas 

atividades para confecção 
de painéis, para confecção 

de jogos, de presentes. 

Semanal  

1 unidade por ano  Caixa de lápis de 
cor  

Utilização em 
trabalhos de artes  

 Diário  

1 por trimestre  Estojo de 
canetinhas 12 

cores  

Utilização em 
trabalhos de artes, 
painéis e registros  

Utilização em sala de aula  Diário  

1 por ano  Estojo de 
Acripuff  

Desenvolver 
atividades grafo 

plásticas 

O aluno utilizará para 
desenvolver atividades 

grafo plásticas previstas na 
proposta pedagógica da 

escola. 

Diário 
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