
 

1º Período – PLANO DE EXECUÇÃO – 2021 

Educação Infantil 

 

MATERIAL Unidade de Aprendizagem  DATA 

LIVROS 

▪ Projeto de Educação Infantil Toni 

Itinerários – Volume 2 – Angélica 

Prado e Cristina Huller: Editora FTD. 

▪ Matemática - Marcha- Criança – 

volume 2 - Maria Teresa – Armando 

Coelho – Editora Scipione.2018 – 5ª 

edição. 

▪ Kit aluno Mindlab -Mente Inovadora 

4 anos. 

UTILIZADO PARA ATIVIDADES DIDATICAS 

DURANTE O ANO LETIVO. 

TRIMESTRAL 

01 bloco de papel criative com120g/m2- 

formato/tamanho: 320mm x 320mm 

Usada para atividades artísticas de recorte e colagem, 

obtendo efeito colorido nos trabalhos. Artes plásticas  

 

        TRIMESTRAL 

01 bloco de papel  A4 .  

5 cores . 50 folhas.  297mm x 210mm. 

Produção de obras de arte, pintura e desenho. Movimentos 

de pinça , atividades de recorte e colagem. 

Desenvolvimento da percepção visual, da lógica e 

correlação com real. 

 

TRIMESTRAL 

01 folha de papel pardo Material usado pelo estudante nas atividades pedagógicas e 

artísticas. 

TRIMESTRAL 

06 folhas de cartolina dupla face –preto - 

ve rd e  - marrom 

Usada no projeto de artes 

ao longo de todo o ano para realização de atividades de 

desenho e pintura 

individual (quando a criança precisa de um espaço 

TRIMESTRAL 



gráfico maior para exercitar a 

coordenação motora ampla). É utilizada também 

coletivamente, quando o objetivo é o trabalho em 

pequenos grupos. 

02 metros de papel contact transparente Material usado para plastificar fichas, jogos para manuseio 

dos estudantes. 

TRIMESTRAL 

04 folhas de EVA lisa – preto e branco 

 02 folhas de EVA plush – branco 

02 folhas de EVA com glitter – prata - 

dourado 

usada para trabalhos que envolvem os diferentes 

eixos das 

artes na educação infantil. Transita e perpassa 

todos os campos da criatividade e 

construção de materiais afins aos contextos de 

cenas, danças, registros com 

colagens, montagens de painéis, figuras de fundo, 

contagem, sequenciação, 

texturas, cores, formas, estamparias... 

  TRIMESTRAL 

02 rolos de papel crepom - azul royal usada pelas crianças na produção de trabalhos 

artísticos do projeto de artes plásticas através de técnicas de 

colagem. 

         TRIMESTRAL 

03 folhas de cartolina - branca Material usado pelo estudante nas atividades pedagógicas e 

artísticas. 

TRIMESTRAL 

02 folhas de papel micro ondulado -azul royal Material usado pelo estudante nas atividades pedagógicas e 

artísticas. 

TRIMESTRAL 

100 folhas de cartolina A4 - branca Material usado pelo estudante nas atividades pedagógicas e 

artísticas. 

TRIMESTRAL 

01 pasta de elástico (fina - azul) Material para uso de atividades escolares TRIMESTRAL 

03 pastas plásticas com grampo – azul Material para entrega de atividades Trimestral. TRIMESTRAL 

06 lápis pretos triangular Material usado pelo estudante nas atividades pedagógicas e 

artísticas. 

TRIMESTRAL 

01 conjunto de canetinha -   Jumbo (12 cores) Usado para desenhar, nomear produções,           TRIMESTRAL 



ilustrar cartazes, entre outras atividades. 

03 borrachas brancas, macias 

01 apontador grosso para apontar o lápis de 

cor 

Materiais usados na realização das tarefas gráficas de 

todas as áreas: linguagem, matemática, conhecimentos 

gerais, artes e o que mais 

puder envolver registro grafo motor. O objetivo é 

favorecer o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento cognitivo-psicomotor da 

criança. 

          TRIMESTRAL 

03 caixas de lápis de cor  com 12 cores Usada para desenhar e pintar as atividades artísticas e 

pedagógicas 

TRIMESTRAL 

01 caixa de giz de cera Multicultural Material usado pelo estudante nas atividades pedagógicas e 

artísticas. 

TRIMESTRAL 

02 potes de massinha de 500g Usada diariamente para estimular a habilidade e o potencial 

criativo, exercitar a coordenação motora fina, a percepção 

sensório motora, eo no contexto do projeto de artes 

plásticas é usasa para a criação de pequenas esculturas , 

tem a propriedade de provocar a ampliação da linguagem. 

 

      

          TRIMESTRAL 

01 tesoura ponta redonda Material usado pelo estudante nas atividades pedagógicas e 

artísticas. 

TRIMESTRAL 

01 pote de tinta guache de 250g –vermelha 

01 vidro de tinta acrílica brilhante de 250 ml - 

verde 

Usado para pintura em papel, caixas, tecidos e demais 

superfícies 

com objetivo de estimular a criatividade, desenvolver a 

coordenação motora fina 

e incentivar o contato com a arte. As atividades em que as 

crianças utilizam este 

material acontecem ao longo do ano em consonância como 

que os projetos e   atividades suscitam nas diferentes 

conteúdos e disciplinas abordados. 

          TRIMESTRAL 



01 rolo de durex colorido - grosso Material usado pelo estudante nas atividades pedagógicas e 

artísticas. 

TRIMESTRAL 

01 rolo de fita crepe marrom 

 

Utilizada o ano inteiro nos materiais de apoio didático-

pedagógico 

em sala de aula, em técnicas de colagens e pinturas em 

plásticos, papelão, folhas 

La pluma, painéis, murais e cenários que envolvem a 

comunicação e expressão 

em suas variáveis na educação infantil. 

         TRIMESTRAL 

01 tela para pintura de 20X30 Usada no contexto do projeto de artes 

plásticas. O objetivo deste equipamento é auxiliar no 

estímulo à criatividade e na 

ampliação de vivências artísticas. 

TRIMESTRAL 

01 pincel nº 22 – chato Usado para as atividades de pintura no contexto do projeto 

de 

artes plásticas, é um equipamento que ajuda a estimular a 

criatividade e a 

exercitar a coordenação motora fina. Nesta faixa etária o 

pincel deve ser grosso 

porque as crianças estão em transição do movimento 

palmar para o movimento de pinça. 

TRIMESTRAL 

05 metros de TNT - azul royal Utilização para painéis de sala de aula, murais, 

cenários, trajes e adereços para as dramatizações, datas 

festivas; no trabalho com 

texturas, recortes e colagens, confecção de trabalhos de 

artes, suporte e 

finalização de detalhes de criações a partir de sucatas e 

recicláveis. 

TRIMESTRAL 

02 vidros de cola branca – 90g Usado por crianças nas atividades pedagógicas de recorte 

e colagem e produção de atividades artísticas variadas. 

TRIMESTRAL 



02 refis de cola quente – fina 

 

São muito utilizados no acabamento de trabalhos de 

artes com muitos detalhes, na criação de cenários e trajes 

para dramatizações, 

construção de jogos didático-pedagógicos, murais e 

atividades decorativas. Em 

geral seu manuseio é feito pelas discentes e requer 

cuidadosa habilidade. 

TRIMESTRAL 

01 caixa de cola colorida Usado durante todo o ano letivo para pintar e colorir 

atividades 

que envolvem percepção, identificação e variação de tons e 

nuances das cores; 

bem como da habilidade motora quer seja no manuseio da 

própria embalagem 

do produto e/ou com dedos, pincéis, batedores e afins. 

TRIMESTRAL 

01 caixa de acricor cola relevo Provoca belo efeito de finalização nos trabalhos das 

crianças. É muito utilizada nas atividades de artes, 

portfólio, livros e fascículos. 

TRIMESTRAL 

 

 


