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 RELAÇÃO DE MATERIAIS INDIVIDUAIS DE USO NO AMBIENTE ESCOLAR 

PLANO DE EXECUÇÃO PEDAGÓGICO 2022 

EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 5 

  
MATERIAL UTILIZAÇÃO QUANTIDADE 

Classificadores plásticos com grampo 
plástico (Bailarina) 

Arquivar as atividades realizadas em casa, individualmente, nos 1º e 2º 
semestres. 

03 unidades. 

Classificadores plásticos (capa dura / 
com elástico) 

Arquivar as atividades realizadas em classe, individualmente, nos 1º e 
2º semestres. 

03 unidades. 

Papel ofício duplo (297 x 420 mm) 
Atividades impressas a serem realizadas pelo aluno, individualmente, 
em classe e casa. Atividades de artes plásticas (suporte) – desenhos, 

pinturas, colagens etc. (1º e 2º semestres) 

300 folhas. 

 

Papel Sulfite tipo Criativo 

Liso ou estampado 

Atividades individuais de artes, tais como: colagens, recortes, pinturas, 
desenhos (I trimestre), mosaicos de projetos 

(III trimestre). 

01 pacote com 45 folhas (aprox.), 

cores variadas no pacote. 

Papel Crepom 
Atividades individuais de Artes, tais como: confecção de bolinhas de 

papel; recorte e colagem (I, II e III trimestres); confecção de flores (arte: 
tema São João). 

01 de cada cor: 

Vermelho, amarelo, laranja, rosa, preto, 
verde claro e escuro. 

Papel Celofane 
Atividades individuais de Artes, tais como: confecções de flores (tema: 

São João); pintura (percepção de transparência) recorte e colagens 
(mosaico III trimestre). 

02 folhas – cores variadas. 

Cartolina Laminada 

Atividades individuais de Artes, tais como: pintura com cola colorida  

(I, II e III trimestres); recorte e colagem para confecção de formas 
geométricas para obras de Beatriz Milhazes (III trimestre). 

 

01 de cada cor: 

Verde, vermelho e azul. 

Papel tipo Metro 

- Atividades individuais (modelagem do cacto, tridimensional); 

- Confecção de cartazes individuais do Projeto Lamento Sertanejo, no II 
trimestre; 

- Confecção da figura humana do Sertanejo em tamanho real e 
tridimensional. 

 

 

4 metros – 2 m (pardo) e 2 m (branco). 
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Papel Seda 

 

 

 

 

- Atividades individuais de artes de decalques de figuras do sertão, tais 
como: animais, vegetação da caatinga, vestuário etc.; 

- Confecções individuais de flores, plantas, das obras do Projeto de 
Artes, no I trimestre; 

- Atividades individuais de arte de São João para confeccionar 
bandeirolas, balões, fogueiras, etc. 

01 de cada cor: 

Laranja, amarelo, roxo, verde e azul. 

Papel tipo Carmem 

Atividades individuais de arte do Projeto Beatriz Milhazes para 
confecção das obras de mosaicos. 

- Capas individuais das atividades de artes enviadas para a casa 
durante as finalizações dos projetos do ano em curso; 

- Confecções de cartões e dobraduras durante as datas comemorativas, 
tais como: Dia das mães, pais, convite dos projetos, etc. (1º e 2º 

semestres). 

02 de cada cor: 

Verde, rosa pink, preto, marrom e laranja. 

Papel tipo Vergê, Goffrata, Linho ou 
Granitto (90g/m2). 

Atividades individuais para confecção de convites dos Projetos do I, II e 
III trimestres; 

- Capas para encadernação das atividades individuais durante o 
fechamento dos trimestres para serem enviadas para casa; 

- Suporte para realização de pinturas de xilogravuras individuais do 
Projeto Lamento Sertanejo, no II trimestre. 

01 pacote com 25 folhas                                   
(de cor). 

Papel tipo Canson A2 

180 g/m² 

-Atividades individuais para pinturas e desenhos do Projeto Tarsila do 
Amaral do I trimestre; 

- Atividades individuais para pintura de xilogravuras do artista J. 
Borges, durante o projeto Lamento Sertanejo, no 2º trimestre; 

- Atividades individuais para o projeto Bel Borba para modelagem e 
colagem de mosaico. 

 

01 caderno (20 folhas). 

 

Cola escolar 

Atividades individuais de artes do Projeto do I trimestre com colagens 
de figuras geométricas; 

- Colagens individuais para confecção das paisagens do Sertão do 
Projeto Lamento Sertanejo, do II trimestre; 

- Colagens de mosaicos durante o Projeto Beatriz Milhazes, no III 
trimestre; 

- Colagens de pesquisas, textos informativos para confecção de murais 
durante o ano letivo. 

 

01 tubo de 1 litro. 
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Tinta guache 

- Atividades individuais de artes, tais como: Pinturas sobre tela das 
obras do sertão e outros. 

- Pinturas individuais dos objetos, animais e utensílios domésticos 
feitos de argila do Projeto de mestre Vitalino. 

- Pinturas de artes diversas ao longo dos trimestres durante as datas 
comemorativas, tais como: Dia das mães, pai, Natal, etc. (1º e 2º 

semestres) 

01 pote (250 ml) de cada cor: 

Vermelho, amarelo, azul claro e escuro, 
branco e rosa.  

Anilina 

- Técnicas individuais para realização de pinturas de fundo das telas do 
Projeto de Artes, no I trimestre; 

- Técnicas individuais para coloração de massa de modelar para 
construção de bonecos, animais e plantas do Projeto Lamento 

Sertanejo. 

 

01 frasco  

Lápis de cor 

- Desenhos individuais para pinturas e contornos das obras de Tarsila 
do Amaral; 

- Atividades individuais para destacar e circular letras e palavras no 
Projeto Parlenda, no I trimestre; 

- Desenhos livres e com temáticas das datas comemorativas durante o 
ano, tais como: cartões do Dia das mães e pais, confecção de convites. 

02 caixas com 12 cores. 

Pincel tipo atômico 

- Desenhos individuais dos projetos, no I trimestre; 

- Desenhos individuais para pintura de xilogravuras durante o Projeto 
Lamento Sertanejo, no II Trimestre; 

- Desenhos individuais para confecção de cartões, durante as datas 
comemorativas. 

03 unidades - 01 de cada cor: 

Amarelo, verde, azul ou vermelho. 

Lápis estaca (cera) 

Desenhos individuais e contornos das obras de Tarsila do Amaral 
durante o projeto do I trimestre; 

- Desenhos individuais durante o ano letivo tais como: datas 
comemorativas (cartões do dia das mães, pais, avós, etc.). 

02 caixas com 12 cores. 
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Caneta hidrográfica tipo Hidrocor 

Atividades individuais de Artes, tais como: 

Desenhos livres (I, II e III trimestres); 

Desenhos do São João (II trimestre); 

Desenhos para as mães, pais e outros (Datas comemorativas); 

Desenhos dos elementos sertanejos (I, II e III trimestres); 

Desenhos das espécies de cobras (III trimestre). 

02 caixas com 12 cores. 

Pincel tipo Pilot Color 850 

Atividades individuais de Artes, tais como: 

Desenhos nas releituras de artistas diversos (I trimestre); 

Desenhos nas releituras de Beatriz Milhazes (III trimestre); 

Desenhos diversos (I, II e III trimestres); 

Outros: desenhos representativos dos jogos e brincadeiras (I, II e III 
trimestres); desenhos com estratégias utilizadas na resolução de 

problemas (I, II e III trimestres); desenhos livres. 

02 estojos com 12 cores. 

Borracha 
Apagar as escritas realizadas individualmente, em sala, diariamente  

(I, II e III trimestres). 

 

02 unidades. 

Lápis grafite nº 2 
Utilizar nas produções de escritas individuais, em sala, diariamente  

(I, II e III trimestres). 
03 unidades. 

Apontador com reservatório 
Apontar lápis de cor e grafite diariamente para uso individual  

(I, II e III trimestres). 
02 unidades. 

Lápis Estaca carvão Releituras de Xilogravuras (II trimestre) 1 caixa 

Cola colorida 

Atividades individuais de artes, tais como: 

Desenhos (contornos) da releitura de obras diversas; 

Pinturas de figuras e fundos do sertão baiano (II trimestre); 

Pinturas de figuras e fundos dos ambientes em que as serpentes vivem 
(III trimestre). 

01 caixa com 6 cores. 
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Pincel (Diato) 

Atividades individuais de artes tais como: 

Pinturas das releituras de Obra variadas (I trimestre); 

Pinturas livres (I, II e III trimestres); 

Pinturas com misturas de tintas; 

Pinturas das esculturas do projeto Sertão (II trimestre); 

Pinturas das modelagens de argila do Projeto Cobras (III trimestres). 

02 pincéis (01 de nº 14 e 01 de nº 10). 

Caneta permanente tipo Hidrocor  

Atividades individuais de Artes, tais como: 

Desenhos das releituras diversas; 

Desenhos em plásticos (I, II e III trimestres). 

1 unidade. 

Rolo de 5 cm para pintura 

Atividades individuais de Artes, tais como: 

Pinturas das releituras de obras de artistas variadas (I trimestre); 
Pintura do cenário do sertão (II trimestre); Pinturas em preto 

(xilogravura) (II trimestre); 
Pintura do fundo dos mosaicos (III trimestre); 

Pinturas das cobras feitas em tridimensão (III trimestre). 

01 rolo. 

Cordão 

Atividades individuais de Artes, tais como: 
Construção de desenho com cordão (I, II e III trimestres); 

Representação de medidas (I, II e III trimestres); 
Pintura com cordão; Alinhavo. 

01 rolo. 

Massa de modelar 
Modelagens livres; modelagens temáticas: cobras, panelinhas “de barro, 

pizza, frutas etc.”. (1º e 2º semestres). 
2 potes de 150g. 

Argila 

Atividades individuais de Artes, tais como: 

Modelagem de elementos das releituras de obras variadas do sertão  

(II trimestre); 

Modelagem de cobras (III trimestre); 

Modelagens diversas (ao longo do ano). 

01 pacote. 

Papel Micro-ondulado 
Atividades individuais de Artes, tais como: 

Confecção de telhados para as casas sertanejas. (2º semestre) 
2 folhas de cores diferentes. 
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Papel Paraná 

Atividades individuais de Artes, tais como: 

Confecção de casas do sertão (II trimestre); 

Confecção de painéis com mosaico (III trimestre); 

Confecção de jogos de tabuleiro; 

Suporte de produções de pinturas e colagens. 

1 folha. 

1 caderno A3, 20 folhas – 220g/m² (Atividades individuais de Artes e recreativa.) – (Uso durante todo ano letivo) 

 

MATERIAIS DE USO PESSOAL 
 

1) MATERIAIS QUE DEVEM SER ENTREGUES COM NOME DO (A) ALUNO (A) GRAVADO: 

 01 Squeeze; 

 01 prato (Não enviar prato com divisão), plástico (maleável) ou metal (inox); 

 01 conjunto de garfo e colher, plástico ou metal (inox); (não enviar faca) 

 01 tesoura* (não poderá ser com enfeite, tipo Bob Esponja etc. – precisa ter bom corte).  

*Sugestão: Cabo preto e sem ponta. 

 

2) MATERIAIS NOVOS DEVEM SER ENTREGUES COM NOME DO (A) ALUNO (A) MARCADO: 

 01 jogo educativo: dominó, bingo, quebra-cabeça, jogos de números, de memória, baralho, jogo de trilha, jogos de palavras escritas com 

letra bastão – adequados para a faixa etária. 

 01 calculadora simples. 

 01 caderno pequeno ou agenda para anotações e comunicação com a escola; 

 01 régua de 30 cm. 

 01 jogo de montar/encaixe: Lego, Fazendinha, etc. (dar preferência àqueles que vêm em potes plásticos.) 

 01 conjunto de panelinhas (dar preferência às de tamanho maior), ou 01 boneco ou carro ou moto (dar preferência aos de tamanho 

maior). 

 01 fantoche de bichinho.  

 01 camisa de adulto tamanho M ou G, de malha (gola careca), para Artes – Não precisa ser nova. 

 06 forminhas plásticas para biscoito ou forminha de empada (qualquer tamanho). 

 
 
OBS.: Ao longo do ano, solicitaremos alguns recursos naturais, ou não, para qualificar as práticas de brincar.  
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* Esses materiais não são os mesmos presentes na lista de material coletivo. 

 

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

LIVRO ADOTADO: 

Conj. Educ. Microrganismo e Saúde – CTC! – Este kit de Ciências Naturais – CTC deverá ser adquirido na tesouraria da escola. 
 

IMPORTANTE: 

 Adotaremos 2 livros de Literatura que serão adquiridos na FLIM (Feira de Livros), no 1º semestre, e na ida à livraria, no 2º semestre. 

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

 

 

OUTROS: 

 
REVISTAS 01 UNIDADE 

REVISTINHA EM QUADRINHOS 02 UNIDADES 

PRATINHOS DE ISOPOR (DE FRIOS) NOVOS 03 UNIDADES 

TECIDO (ESTAMPADINHO) 30 CM 


