
 RELAÇÃO DE MATERIAIS INDIVIDUAIS DE USO NO AMBIENTE ESCOLAR 

PLANO DE EXECUÇÃO PEDAGÓGICO 2022 

EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPOS 1 e 2 

 
MATERIAL UTILIZAÇÃO QUANTIDADE 

Classificadores plásticos (capa 
plástica dura / com elástico) 

Arquivamento individual de informativos (I, II e III trimestres). 02 unidades. 

Papel Crepom 
Atividade individual - Dança das fitas (I trimestre); 

Arte individual colagem e carimbo (I trimestre). 

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

escuro. 

Papel Celofane 
Arte individual pintura a dedo e com colagem (II trimestre); 

Atividade sensorial individual, desenho individual com hidrocor  
(I, II e III trimestres). 

05 folhas transparentes. 

E.V.A. 

Arte individual - desenho (I, II e III trimestres); 
Confecção de molde de flores para colagem individual (arte de São 

João - II trimestre); 
Confecção de carimbos para arte individual (II trimestre); 

Confecção de máscaras do folclore para utilização individual (II 
trimestre). 

01 folha de cada cor: 
Vermelho, azul e amarelo. 

 

Papel tipo Metro 

Desenho individual com giz de cera (I, II e III trimestres); 
Pintura individual na horizontal (I trimestre); 
Pintura individual com os pés (III trimestre); 
Desenho individual da silhueta (III trimestre); 

Pintura com plástico bolha (III trimestre); 
Desenho individual, utilizando Pilot color 850 (III trimestre). 

 

8 m (pardos) e 4 m (brancos). 

Grampo trilha plástico (Bailarina) Arquivar atividades individuais. 01 pacote. 

Gesso Arte individual de moldes. 01 pacote. 

Guizo médio Construção individual de instrumento musical (II trimestre). 01 unidade. 



 
Papel Carmem 

 
 

Atividade motora - rasgar papel (II trimestre); 
Moldura para atividades individuais (I, II, III trimestres); 
Pintura individual com pincel no Papel Carmem (I, II e III 

trimestres). 

05 unidades – escolher as cores abaixo: 
(Amarelo, azul claro e escuro, turquesa, 

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

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

Confecção de cartões em datas comemorativas (Dias das Mães, Dia 
dos Pais) (I e II trimestres); 

Pintura individual (com cotonete e com barbante) (II e III 
trimestres); 

Desenho individual com carvão (I trimestre); 
Pintura individual (com garfo e com lã de aço) (II e III trimestres); 

10 folhas                                   
(na cor branca). 

 

Cola escolar 

Colagem individual de tecido, de papel picado, de papel crepom e de 
bandeirolas (arte individual para São João) (I, II e III trimestres); 

Colagem de moldura nas atividades individuais  
(I, II e III trimestres); 

Arte individual com cola e areia (III trimestre). 

06 tubos de 90 ml, com bico. 

Papel Paraná Construção de uma casinha individual (III trimestre). 1 folha. 

Papelão canelado 
Pinturas individuais (I, II e III trimestres); 

Confecção de moldes para colagem individual (I, II e III trimestres); 
Confecção de molduras para a arte individual (I, II e III trimestres). 

02 folhas de cores diferentes. 

Tinta Guache 250 ml 

Pintura individual (com pincel, no tecido e com os pés) (II trimestre); 
Arte pintura com areia; 

Carimbo individual com as mãos, esponja e papel amassado; 
Confecção individual da arte de Dia das Mães, São João, Dia dos 

Pais, etc.; 
Técnica individual de pintura (impressa, pintura com barbante e 

tinta, no jornal e com garfo) (I, II e III trimestres). 

01 pote de cada cor: 
Vermelho, amarelo, azul, branco e rosa. 

 

Anilina 

Atividade sensorial individual (com areia, com giz de cera, com giz 
branco e com farinha de trigo); 

Pintura individual com cola e anilina 
(I, II e III trimestres). 

 

06 frascos (01 de cada cor). 

Pincel atômico 
Desenho individual no papel ofício (I, II e III trimestres); 

Experimentação de desenho no quadro branco (III trimestre). 

01 de cada cor: 

Preto, amarelo, verde, azul e vermelho. 



Pincel tipo Pilot Color 850 
Desenhos individuais (I, II e III trimestres); 

Confecção individual de cartão para datas comemorativas (Dias das 
Mães, Dia dos Pais, Dia dos Avós)( I, II e II trimestres). 

02 estojos com 12 cores. 

Lápis estaca (cera) - 

Tamanho grande 

Desenhos individuais para traços e coberturas de grandes áreas; 

Pinturas em diferentes papéis (I, II e III trimestre). 
02 caixas de 12 cores. 

Algodão colorido 
Colagem (II trimestre); 

Atividade sensorial individual (II trimestre); 
Pintura individual (III trimestre). 

01 pacote. 

Contact 
Colagem individual; atividade de dobradura 

(I, II e III trimestres). 
01 rolo 

Cola colorida 

Pintura escorrida individual (II trimestre); 
Pintura soprada individual (III trimestre); 

Pintura individual espelhada (III trimestre); 
Pintura individual livre (I, II e III trimestres). 

02 caixas com 6 cores. 

Bucha porosa 
Confecção de carimbos para realização de artes individuais  

(I trimestre). 
02 unidades. 

Rolo de 5 cm para pintura 
Atividades de pinturas individuais em diferentes suportes 

(I, II e III trimestres). 
01 unidade. 

Pintura a dedo 
Pinturas com dedo em diferentes suportes  

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

Carvão vegetal Desenhos individuais (I trimestre). 01 caixa (grosso). 

Papel tipo Canson A3 (gramatura 
180 g/m²) 

Desenho individual  
(I, II e III trimestres). 

02 pacotes. 

Papel tipo Canson A4 (gramatura 
180 g/m²) 

Desenho individual  
(I, II e III trimestres). 

02 pacotes. 

Giz colorido 
Desenhos individuais em diversos suportes (papel A4, lixa, 

Carmem, Cartolina) (I, II e III trimestres). 
01 caixa. 



Pincel (Diato) 
Atividades individuais com tintas diversas (I, II e III 

trimestres). 
01 pincel. 

Pintura específica para rosto 
Pintura corporal individual, caracterização individual em 

momentos literários e brincadeiras 
(I, II e III trimestres). 

01 estojo. 

Cordão 
Trabalho de alinhavar – II trimestre; 

Pintura com barbante em papel canson (III trimestre); 
Colagem individual (trabalhar movimento) (III trimestre). 

01 rolo. 

Palha de aço Carimbo (I trimestre) 01 pacote. 

Massa de modelar (pote) 
Brincadeiras individuais, representação de animais e formas. 

(I, II e III trimestre). 
4 potes com 150 g (qualquer cor). 

Papel Sulfite colorido tipo 
filipinho 

Colagem individual; atividade de dobradura, pintura com 
tinta 

(I, II e III trimestres). 
2 pacotes (cores fortes). 

Papel tipo Camurça 
Desenho individual  
(I, II e III trimestres). 

1 de cada cor: vermelho, amarelo, preto. 

Fantoche 
Desenho individual  
(I, II e III trimestres). 

01 pacote. 

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

 
 
 
 
 
 

MATERIAIS DE USO PESSOAL 
 

 01 copo plástico ou metal (inox) com o nome do aluno GRAVADO (este não pode ter canudo); 



 01 prato plástico ou metal (inox) com o nome do aluno GRAVADO (sem divisória); 
 01 colher plástica ou metal (inox) com o nome do aluno GRAVADO; 
 01 garfo plástico ou metal (inox) com o nome do aluno GRAVADO (não muito pontiagudo); 
 01 jornal e revista (usados - não precisa identificação); 
 01 balde de praia com pá e forminhas; 
 02 metros de plástico bolha; 
 01 metro de tecido estampado; 
 01 caderno pequeno ou agenda para anotações e comunicação com a escola; 
 01 camisa gola careca (tamanho P - adulto), identificada – Não precisa ser nova. 

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

 

Os livros de Literatura serão adquiridos na FLIM (Feira de Livros), que acontecerá no 1o semestre, na Escola. 
Sucatas e eventuais materiais para os projetos de Artes Plásticas serão solicitados à medida que forem necessários. 
 

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

Para todos! 

A dimensão das peças dos brinquedos devem ser “GG” (peças grandes para evitar acidentes). 
 

Cada Família deverá escolher um dos tipos de brinquedos. 
 

TIPO A: 

01 Brinquedo de cozinha ou de médico ou ferramentas (TAMANHO GRANDE) 

01 Boneco 
 

TIPO B: 

01 Jogo de memória ou quebra cabeça ou jogo de montar* (TAMANHO GRANDE) 

01 Carro  
*Preferir os de madeira 
 

TIPO C:  

01 Brinquedo de salão de beleza ou brinquedos de encaixe (PLÁSTICO OU MADEIRA) ou brinquedo de cozinha (TAMANHO 

GRANDE) de plástico ou de madeira. 

01 Boneca 
 


