
  

 

 

 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (NA ESCOLA) 
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 
trimestre); 
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. 

 

Cartolina laminada 

Colagem individual de cartolina 
laminada picada (II trimestre); 
Confeccionar molduras para atividades 
individuais (I, II e III trimestres); 
Técnica individual de pintura na 
cartolina laminada amassada. 

03 unidades – escolher as cores 
abaixo: 

Ouro, prata, verde, vermelho, 
azul específica e rosa. 

 

Papel 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). 

 
 

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

04 frascos (01 de cada cor). 

Lenços de papel 
Higienização individual (I, II e III 

trimestres). 
04 caixas pequenas. 



Fita adesiva – não 
plástica (32 x 50 mm) – 

marrom 

Colagem no mural de todas as artes 
individuais, realizadas ao longo do ano 
(I, II e III trimestre); 
Arte individual com fita adesiva (III 
trimestre). 

 

01 rolo 

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. 

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. 

Lixa de parede 

Atividade sensorial individual ( I 
trimestre); 

Desenho individual com giz de cera (II 
trimestre). 

 

02 Unidades. 

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. 

Pincel (trincha) 
Atividades de pinturas individuais 
com tinta em diferentes suportes 

(I, II e III trimestre) 
01 trincha (nº 520 ou ¾)  

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. 

Purpurina 

Produção e decoração das diversas 
produções individuais (Arte de São 
João, cartões comemorativos) (I,II e 

III trimestres). 

01 saco de 100 g de cada cor: 
Azul, rosa e verde. 

 

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



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). 

1 pote 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 Camurça 
Desenho individual de livre 

(I, II e III trimestres). 
1 de cada cor: vermelho, amarelo, 

preto 

 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL * 
 

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

 01 boneco (a) novo (a); 

 01 Agenda (preferencialmente, adquirida na Escola, por ter divisões específicas). 

 01 Camisa gola careca (tamanho P - adulto), identificada – Não precisa ser nova; 

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

Os livros de Literatura serão adquiridos na FLIM (Feira de Livros), que acontecerá 

no 1o semestre, na Escola. 

 



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

* Sugestões:  

 Jogos de montar (madeira, plástico ou emborrachado). Dê preferência a brinquedos 

com peças maiores; 

 Brinquedos, como carros, bonecas (os), bichos de plush ou tecido, panelinhas, entre 

outras. 

 

 

 

 

 

PERÍODO DE APROXIMAÇÃO COM A ESCOLA 

13/02 À 17/02  

20/02 E 21/02 

 

INÍCIO DAS AULAS 

02/03/2017 

 

 


