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Formando pessoas para transformar o mundo.

MATERIAL ESCOLAR – SEDE PITUBA
1a SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 2021
MATERIAL ESPECÍFICO PARA LABORATÓRIO:
01 Jaleco de algodão, branco e manga longa (sugestão: padrão Colégio Anchieta)

 MATERIAL ESCOLAR:
1 apontador
1 borracha macia
1 folha de papel duplex ou cartão (qualquer cor)
4 folhas de papel branco tamanho A3, gramatura 150 ou maior
1 lápis grafite 2B
1 lápis grafite 6B
1 caixa de lápis de cor (6 OU 12 cores)
1 estojo de canetinhas coloridas (6 OU 12 cores)
Sobras de papéis coloridos
Sobras de tecidos e fitinhas

O Material escolar adquirido deverá permanecer na residência do estudante e será utilizado quando solicitado pelo(a) professor(a).
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PLANO DE EXECUÇÃO OU DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR – SEDE PITUBA
1a SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 2021

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS
QUANTITATIVOS

OBJETIVO

METODOLOGIA/DESCRIÇÃO DA
ATIVIDADE DIDÁTICA

UNIDADE DE
APRENDIZAGEM

Papel duplex ou cartão

Uma folha de qualquer cor

Construir pasta portfólio

Criação com colagem, recorte e
dobradura.

1a unidade

Apontador

Uma unidade

Apontar lápis grafite e lápis
coloridos

Desenhos com lápis grafite, de cor e
sombreamentos

1a, 2a e 3a unidades

Borracha branca macia

Uma unidade

Apagar e realizar efeitos
nos desenhos

Desenhos e esboços em geral, com
temas específicos de estudo.

1a, 2a e 3a unidades

Lápis 2B e
6B

Uma unidade
de cada lápis

Escrever, esboçar,
desenhar e realizar efeitos
técnicos

Desenhos e esboços em geral, com
temas específicos de estudo.

1a, 2a e 3a unidades

Lápis de cor

Seis ou doze cores diferentes

Colorir

Desenhos em geral, com temas
específicos de estudo

1a, 2a e 3a Unidades

Canetinhas coloridas

Seis ou doze cores diferentes

Colorir

Desenhos em geral, com temas
específicos de estudo

1a, 2a e 3a unidades

Papel branco 150 g (ou mais
grosso), tamanho A3

Quatro folhas

Desenhar, pintar e recortar

Criação com colagem, recorte,
desenho e pintura

1a, 2a e 3a unidades

Sobras de tecidos e fitinhas

Diversos

Recortar e colar

Criação com colagem, recorte e
dobradura

2a e 3a unidades

Sobras de papéis coloridos

Diversos

Recortar e colar

Criação com colagem, recorte e
dobradura

2a e 3a unidades
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