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MATERIAL PLANO DE EXECUÇÃO OBJETIVOS E 

METODOLOGIA 

DATA 

LIVRO 

• Projeto de Educação Infantil Toni 

Itinerários 

Volume  1  -  Angélica  Prado  e  

Cristina Hulle: Editora - FTD 

Instrumento de sistematização do conhecimento em 

formação. Suas atividades são propostas em consonância 

com a filosofia da escola, método e linha didático-

pedagógica que equivalem à proposta pedagógica da 

escola. 

Usado para o 

desenvolvimento das 

atividades 

pedagógicas por 

meio de registros. 

Usado em todos 

os trimestres 

01 blocos de papel creative com  120g/m2 

formato/tamanho 320m x235mm 

Usado para produção de obras de arte: pintura e desenho. Produções 

artísticas 

Trimestral 

01 bloco de papel de desenho A3 – 140grs.  

colorido 

Usado para pintura e desenho. Organizar as 

atividades 

Trimestral 

 01 folha de papel panamá - fino Usado em pinturas coletivas Atividades 

coletivas 

Diariamente 

 01 metro de papel  adesivo transparente Usado para encapar atividades pedagógicas. Organização do 

Material 

Trimestral 

 02 folhas de EVA plush – amarelo Usado para colagens, montagem de painéis, figuras de 

fundo, textura e cores. 

Coordenação 

Motora 

Trimestral 

 06 folhas de EVA- liso - azul royal - 

marrom - laranja 

Usado na produção de murais. Coordenação 

Motora 

Trimestral 

02 folhas de EVA com glitter – vermelho - 

azul 

Usada na produção de murais. Coordenação 

Motora 

Trimestral 



   03 cartolinas brancas Usado na pintura com diferentes cores. Desenho, recorte e 

colagem 

Diariamente 

02 folhas de cartolina laminada – prata - 

dourada 

Usado em recorte e colagem. Colagens diversas Diariamente 

   02 rolos de papel crepom - amarelo Usado na  produção de trabalhos artísticos com técnicas 

de colagem. 

Coordenação 

motora fina 

Diariamente 

06 cartolinas dupla face -azul – laranja - 

marrom 

Usado para produção de murais  Produções 

artísticas 

 Diariamente 

   01 caixa de lápis  com 24 cores Usado para desenhar e pintar. E utilizado por ser grosso e 

mais adequado para o processo em que as crianças se 

encontram. 

Pintura e 

coordenação 

motora 

 Diariamente 

01 conjunto de caneta hidrocor grossa (12 

cores) 

Usado para desenhar, nomear produções, ilustrar cartazes, 

entre outras atividades. 

Desenho e 

coordenação 

motora 

Diariamente 

  05 pratos de papel – tamanho P08 - CRU Usado para produções artísticas - murais Produção de 

murais 

Trimestral 

   01 pacote de balão nº 9 – Vermelho Usado para trabalhos de arte e de psicomotricidade. Atividades de 

Psicomotricidade 

Trimestral 

01 vidro de tinta acrílica brilhante 250ml - 

vermelha 

Usado para pintura em sucata  Pintura artísticas Trimestral 

  01 vidro de tinta guache de 250ml – preto Usado para pintura em papel.  Pintura Diariamente 

  01 pincel nº 06 – chato Usado para pintura Pintura Diariamente 

  01 pincel nº 20 - chato Usado para pintura Pintura Diariamente 

   01 pincel batedor grande Usado para projeto de artes plásticas Pintura em 

diferentes texturas 

Trimestral 

01 rolo de pintura espuma 5 cm Material pedagógico para artes plásticas Pintura de fundo diariamente 

  01 rolo de fita dupla face Material de apoio pedagógico em sala (fixar cartazes). Fixar cartazes e 

mural 

Trimestral 



  02 lixas - 01 fina e 01 grossa Usado para trabalhar textura. Desenho em 

textura 

Trimestral 

  01 tesoura sem ponta Usado para diferentes recortes Revistas   2º semestre 

  02 potes de massa de modelar 500g. Usado para estimular habilidade e o potencial criativo, 

exercitar a coordenação motora fina. 

Coordenação 

motora fina 

Diariamente 

  05 metros de TNT- amarelo Usado para cenários, trajes e adereços para apresentações. Apresentação 

teatral 

Trimestral 

  02 vidros de cola branca de 90 ml Usado para atividades com colagem. Colagem das 

atividades 

 Diariamente 

  01 caixa de cola colorida - 6 cores Usado para pintar e coloris atividades que envolve 

percepção. 

Desenhos  e 

pinturas 

Diariamente 

  01 refil de cola quente - fina Usada pelos docentes em trabalhos de arte com detalhes, 

criação de cenários, trajes para apresentação. 

Criação de 

cenários 

Trimestral 

  01 refil de cola quente - grosso Usada pelos docentes em trabalhos de arte com detalhes, 

criação de cenários, trajes para apresentação. 

Criação de 

cenários 

Trimestral 

03 folhas de papel micro ondulado - amarelo Usado pelos docentes em diferentes atividades Coordenação 

motora  

Trimestral 

01 folha de papel pardo Usado para pinturas coletivas - artes Releitura de 

histórias 

Trimestral 

01 tela para pintura 20x30cm  Usada nas aulas de artes - Culminância Trimestral 

01 caixa de cola colorida com glitter Usada para diversas atividades de artes Desenhos e 

pinturas diversas 

Trimestral 

02 pacotes de palito de picolé Usado para  trabalhar coordenação motora  Coordenação 

motora 

Trimestral 

01 caixa de cola colorida auto relevo Usado para pintura de diversas formas Trabalhar cores e 

coordenação 

motora 

Trimestral 



02 potes de massa de modelar EVA nas cores 

azul e vermelha 

Trabalhar coordenação motora ampla e cores Trabalhar o 

movimento de 

pinça 

Trimestal 

 

 

 


