
 RELAÇÃO DE MATERIAIS INDIVIDUAIS DE USO NO AMBIENTE ESCOLAR 

PLANO DE EXECUÇÃO PEDAGÓGICO 2022 

EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 3 

 

MATERIAL UTILIZAÇÃO QUANTIDADE 

Classificadores plásticos (capa 
plástica dura / com elástico) 

Arquivamento individual de informativos (durante todo o ano letivo). 02 unidades. 

Papel Crepom 

Atividades individuais de artes, tais como: 
Marrom – Projeto Animais Marinhos (III trimestre); 

Azul escuro, verde e azul claro – Confecção do fundo do mar (III trimestre). 
 

02 de cada cor: 
Marrom, azul claro e escuro, verde 

claro e escuro. 

Papel Celofane 

Confecção da janela referente à obra de Leda Catunda (I trimestre); Pintura 
individual com caneta tipo PILOT® sobre a folha (I e II trimestres); 

Desenho da figura humana com pintura a dedo em frente ao espelho  
(II trimestre); 

Pintura vertical com tinta (III trimestre). 

08 folhas  
(4 azuis e 4 vermelhas) 

E.V.A. 

Confecção de letras: 
Verde: nome da criança (I trimestre); 

Rosa: colagem com E.V.A. picado (II trimestre); 
Branco: bordas das atividades (durante todo o ano letivo). 

01 folha de cada cor: 
Verde, rosa e branca. 

 

Cartolina laminada 
Atividade para confecção do cartão da família (I trimestre); 

Confecção de outros convites e cartões ao longo do ano (Dia das Mães, Dia dos 
Pais, Natal etc.) 

03 unidades – escolher abaixo: 
Ouro, prata. 

Papel tipo Metro 
Pintura com os pés (I trimestre); Pintura vertical com tinta (I trimestre); 

Confecção calendário do aniversário (Projeto II Trimestre). 
08 m (pardos) e 4 m (brancos). 

Papel tipo Seda 
Pintura com tinta a dedos (I trimestre); Pintura com nanquim (III trimestre); 

Pintura com álcool e cotonete (III trimestre). 

03 unidades – escolher abaixo: 
Preto, branco, vermelho, laranja, 

amarelo, roxo, verde e azul. 

Grampo trilha plástico 
(Bailarina)  

Arquivar atividades individuais. (Durante todo ano letivo) 01 pacote. 

 



 
 

Papel Carmem 
 
 

Bordas das atividades (durante todo o ano letivo); (Projeto II Trimestre). 

05 de cada cor – escolher abaixo: 
(Amarelo, azul claro e escuro, 

turquesa e vermelho, verde claro e 
escuro, rosa pink, e laranja). 

Palitos de Picolé Artes (Projeto Animais Marinhos) – (III Trimestre). 1 pacote. 

Cartolina 
3 para a silhueta do corpo; 1 para recortes de figuras geométricas (I trimestre); 2 
para fazer envelopes para arquivar artes individuais -  I e II semestres);  2 para 

fazer o animal marinho grande (III trimestre).  

08 folhas (brancas). 
 

Papel tipo Vergê, Goffrata, linho ou 
Granitto (180g/m2) 

4 para fazer cartões de datas comemorativas; 1 para pintura a dedo (I trimestre); 
1 para representação simbólica do carnaval (I trimestre); 2 para convites para o 

empreendimento (finalização do projeto do II trimestre); 1 para  pintura com 
papel vazado; 1 para representação simbólica do São João (II trimestre).  

10 folhas                                    
(na cor branca). 

 

Cola escolar Colagem de todos os materiais feitos ao longo do ano letivo. 02 tubos de 1 litro. 

Tinta Guache 250 ml 
Pintura da janela (I trimestre); Pintura em plástico transparente (I trimestre); 

Pintura de cartões (I e II trimestres);  

01 pote de cada cor: 
Verde, preto, branco, azul e 

amarelo. 

Anilina 
Pintura com canudo; Confecção de “bolo” no parque de areia; Pintura com 
cotonete, experiência com água e anilina; Confecção de massa de modelar  

(I, II e III trimestres). 
04 vidros (01 de cada cor). 

Pincel atômico 
Para artes individuais; Figura humana; Pintura em papel laminado; Desenho no 

espelho (I, II e III trimestres); Desenho na janela (I trimestre). 

01 de cada cor:  
Preto, amarelo, verde, azul e 

vermelho. 

Lápis estaca (cera) 
 

Para fazer artes individuais; Animais marinhos e sequências didáticas  
(II e III trimestres). 

02 caixas com 12 cores. 

Caneta Hidrográfica  
Artes individuais; evolução da figura humana e da escrita do nome; Desenhos 

individuais; Produção de cartões; Desenhos referentes aos projetos e à sequência 
didática (durante todo ano letivo). 

02 caixas com 12 cores. 

Papel Carmem  Arte individual (Projeto II Trimestre). 04 unidades na cor preta. 



Papel sulfite colorido (120g/m2)  
tipo Filipinho 

Arte individual (Momentos de Arte livre, durante todo ano letivo). 02 pacotes 

Caneta permanente 
Artes individuais; evolução da figura humana e da escrita do nome; desenhos 

individuais; produção de cartões; desenhos referentes aos projetos e a sequência 
didática (durante todo ano letivo). 

02 unidade 

Pincel tipo Pilot Color 850 
Artes individuais; evolução da figura humana e da escrita do nome; desenhos 

individuais; produção de cartões; desenhos referentes aos projetos e a sequência 
didática (durante todo ano letivo). 

02 estojos com 12 cores. 

Algodão colorido 
Experimentação sensorial; Pintura com algodão (I e II trimestres); Produção de 

artes referentes ao pelo dos animais. 
01 pacote. 

Lixa de parede Experimentação sensorial; Desenho individual com giz (I trimestre). 02 unidades. 

Cola colorida 
Arte individual; Experimentação sensorial; Produções artísticas para os projetos 

e Sequências didáticas, confecção das máscaras de carnaval. 
(I, II e III trimestres) 

01 caixas com 6 cores. 

Bucha porosa  
Fazer arte com carimbo/bucha; Fazer brincadeiras, utilizando a bucha, tais 

como: lavar brinquedos, apagar desenhos feitos com giz. (II trimestre) 
02 unidades. 

Pincel (trincha) 
Realizar atividades individuais de artes. (Durante o ano letivo) 

 
02 trinchas (nº 520 ou ¾), 1 por 

semestre. 

Rolo de 5 cm para pintura 
Realizar atividades individuais de artes, tais como: Pintura na vertical, pintura 
no plástico transparente, pintura no A3, dentre outras (durante o ano letivo). 

01 unidade. 

Pintura a dedo 
Realizar atividades individuais a dedo. 

(I, II e III trimestres) 
02 caixas com 6 cores, 1 por 

semestre. 

Cola Glitter 
Produção individual para festejos juninos (II Trimestre); Pinturas individuais 

(Durante todo ano letivo); Confecção de máscaras. (I trimestre) 
01 caixa com 6 cores. 

 

Carvão vegetal 
Desenho individual; pintura do pé; representação do escuro (História “Quem tem 

medo do escuro”). (I e II Trimestres) 
01 caixa (grosso). 



Pincel (Diato) 

Pinturas individuais diversas, tais como: 
Releitura de obras de arte; 

Pintura com tinta; 
Pintura com anilina; 

Pintura do corpo. (Durante todo ano letivo). 

02 pincéis (nº 14 e 16). 

Lantejoulas 
Colagem de lantejoulas; 

Decoração de produções artísticas individuais 
(I e II trimestres). 

01 saquinho na cor da sua 
preferência 

Pintura específica para rosto 
Pintura corporal; 

Caracterização individual em momentos literários e brincadeiras. 
(II e III trimestres) 

01 estojo. 

Novelo de Lã Oficina literária com produção artística individual. (I e III Trimestre) 01 (Preto, marrom ou amarelo) 

Cordão 
Pintura com barbante em papel canson (I semestre); 

Colagem individual de barbante (movimento de pinça ambos semestres); 
Trabalho de alinhavo individual. 

01 rolo. 

Massa de Modelar (Pote) 
Brincadeira individual – Representação de animais e formas  

(durante todo ano letivo). 
4 potes de cores diferentes. 

Papel Micro-ondulado 
Pintura de tinta no micro-ondulado (I semestre); 

Arte individual em 3 dimensões (II trimestre). 
2 folhas. 

Hastes flexíveis tipo Cotonete Pintura com tinta em ofício duplo; Projeto Assustassário (II trimestre) 1 caixa. 

Penas Pintura com penas em papel canson. (II trimestre) 2 pacotes de cores diferentes. 

Argila em pó Atividade de exploração sensorial e arte em 3 dimensões. (III trimestre) 1 saco. 

Bola de soprar 

Atividade sensorial: bola do soprar e materiais diversos  
(farinha de trigo, água e ar - I trimestre);  

Carimbo com tinta em ofício duplo; 
Desenho na bola de soprar. (III trimestre) 

1 pacote com 12 unidades. 



Pincel tipo Pilot Preto 850 
Produções artísticas individuais (figura humana e outros desenhos). (Durante 

todo ano letivo) 
1 caixa. 

Papel tipo Canson A3 180g/m²  Produções artísticas individuais. (Durante todo ano letivo) 2 pacotes. 

Papel tipo Canson A4 180g/m²  Produções artísticas individuais. (Durante todo ano letivo) 2 pacotes. 

Filtro de café 
Produções artísticas individuais (pintura com anilina, desenhos com Pilot). 

 (II e III trimestres) 
1 caixa. 

Giz para quadro negro Produções artísticas variadas. (Durante todo ano letivo) 1 caixa. 

Papel Paraná Produções diversas referentes ao Projeto Fundo do Mar (I Trimestre) 1 folha. 

Fita de Cetim 
(2 cm de largura) 

Oficina literária com produção artística individual. (II Trimestre) 
1 metro na cor vermelha 

1 metro na cor de sua preferência. 

 

MATERIAIS DE USO PESSOAL 

 01 copo plástico ou metal (inox) com o nome do (a) aluno (a) GRAVADO; 

 01 prato plástico ou metal (inox) com o nome do (a) aluno (a) GRAVADO; 

 01 colher plástica ou metal (inox) com o nome do (a) aluno (a) GRAVADO; 

 01 garfo plástico ou metal (inox) com o nome do aluno GRAVADO (não muito pontiagudo); 

 02 revistas em quadrinhos (novas); 

 01 jornal e revista (usados - não precisa identificação); 

 01 balde de praia; 

 02 metros de plástico-bolha; 

 01 metro de tecido estampado; 

 01 brinquedo da preferência da criança para ficar na escola (Sugestão: kit de médico, kit de ferramentas, cozinha); 

 01 jogo ou brinquedo educativo (novo), adequado à faixa etária (nesta classe, usaremos jogos envolvendo contas de divisão e 

multiplicação); 

 01 boneco (a) novo (a), um carro ou moto; 



 01 caderno pequeno ou agenda para anotações e comunicação com a escola; 
 01 camisa gola careca (tamanho adulto), identificada – Não precisa ser nova; 

 01 tesoura sem ponta (com o nome do (a) aluno (a)), que ficará na escola (não indicamos aquelas com formatos atípicos – bichinhos, 

enfeites etc., pois dificulta o manuseio); 

 

*O material de uso pessoal será utilizado durante todo ano letivo. 

 

 

OBS.: Ao longo do ano, solicitaremos alguns recursos naturais, ou não, para qualificar as práticas de brincar. 

 

 

Atenção 

Adotaremos 1 livro de Literatura que será adquirido na FLIM (Feira de Livros) no 1º semestre, ou durante o passeio à livraria no 

2º semestre. 

Esses materiais não são os mesmos presentes na lista de material. 

 

Sucatas e eventuais materiais para os projetos de Artes Plásticas serão solicitados à medida que forem necessários. 


