
 
 

Plano de Execução ou Utilização do material escolar 2022 
Educação Infantil – Grupo 2 
 

Anexo da lista de material EDUCAÇÃO INFANTIL – G2 – 2022 

MATERIAL QUANTIDADE OBJETIVO METODOLOGIA PERÍODO 

Anilina para alimentos (sugestão: vermelha) 02 frascos 
Desenvolver a percepção visual. Colorir atividades, 

artes, painéis e 
murais. 

1º e 2º 
semestres. 

Banco de madeira pequeno 01 unidade 
Trabalhar com diferentes técnicas 

de artes( Mostra de Arte) 
Colagem, pintura( 
Mostra de Arte). 

2º semestre 

Bloco Criativo Colorido Lumi A4 02 unidades 

Desenvolver a criatividade e a 
coordenação motora. Montagem 

de murais e painéis. 

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto 
MIL, Conto e Canto e 

Mostra de projetos 

1º e 2º 
semestres. 

Bloco de papel A3 para desenho 180g/m² 
branco 

02 unidades 

Registrar as atividades e 
desenvolver a criatividade e 

imaginação. Montagem de murais 
e painéis.  

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto 
MIL, Conto e Canto e 

Mostra de projetos 

1º e 2º 
semestres. 

Emborrachado E.V.A. com glitter (sugestão: 
amarelo e vermelho) 

01 folha de 
cada 

Desenvolver a percepção visual, 
coordenação motora. Possibilitar a 

experimentação de texturas 
diversificadas. 

Recorte, colagem, 
construção de 

mosaico e atividades 
desenvolvidas em 

sala de aula. 

1º e 2º 
semestres. 

Giz de cera grosso ou jumbo 02 caixas 

Desenvolver a criatividade e a 
coordenação motora. 

Desenho, pintura na 
confecção de murais, 

nos projetos e 
atividades em sala de 

aula 

1º e 2º 
semestres. 

Hidrocor grosso (12 cores) 02 caixas 

Desenvolver a percepção visual, 
coordenação motora. 

Desenho, na 
confecção de murais, 

nos projetos e 
atividades em sala de 

aula 

1º e 2º 
semestres. 

Lantejoula grande (cores variadas) 04 pacotes 
Desenvolver a coordenação 

motora. Experimentar materiais 
com formas e texturas diversas. 

Colagem, atividades 
sensoriais, artes e 

painéis. 

1º e 2º 
semestres. 



Lápis de cor jumbo (12 cores) 01 caixa 

Desenvolver coordenação motora, 
percepção visual. 

Desenho, pintura na 
confecção de murais, 

nos projetos e 
atividades em sala de 

aula 

1º e 2º 
semestres. 

Papel Carmem (sugestão: amarelo, laranja e 
azul-claro)  

01 folha de 
cada 

Desenvolver a coordenação 
motora. 

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto 
MIL, Conto e Canto e 
Mostra de projetos. 

1º e 2º 
semestres. 

Papel Celofone (cores variadas) 01 folha 
Desenvolver a percepção visual, a 

criatividade e a coordenação 
motora. 

Amassar e colagem. 1º e 2º 
semestres. 

Papel Color Set estampado 180g/m² 
01 bloco 

 

Trabalhar com diferentes técnicas 
de artes. 

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto 
MIL, Conto e Canto e 

Mostra de projetos 

1º e 2º 
semestres. 

Papel Crepom (sugestão: vermelho e verde) 
01 folha de 
cada 

Desenvolver a coordenação 
motora. 

Amassar, e colagem 
nos projeto MIL, 
Conto e Canto e 

Mostra de Projetos e 
atividades 

desenvolvidas em 
sala de aula. 

1º e 2º 
semestres. 

Papel de presente estampado 02 folhas 
Desenvolver coordenação motora. Desenho, recorte, 

colagem, montagem 
de painéis. 

1º e 2º 
semestres. 

Papel Duplex (sugestão: azul e amarelo) 02 folhas 
Desenvolver técnicas de pintura. Recorte, colagem e 

pintura. 
1º e 2º 

semestres. 

Papel Laminado(sugestão: vermelho e azul) 
01 folha de 
cada 

Desenvolver coordenação motora, 
percepção visual. 

Recorte, colagem. 1º e 2º 
semestres. 

Papel Paraná 01 folha 

Desenvolver técnicas de pintura. 
Montar painéis sensoriais, servindo 

de base para outros materiais. 

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto 
MIL, Conto e Canto e 
Mostra de projetos. 

1º e 2º 
semestres. 

Gliter (cores variadas) 
02 
saquinhos 

Desenvolver coordenação motora, 
percepção visual. 

Atividades 
desenvolvidas nas 

aulas de Artes. 

1º e 2º 
semestres. 

 
Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à 

marca e ao fornecedor. 

 



 
 
 

Plano de Execução ou Utilização do material escolar 2022 
Educação Infantil – Grupo 3 
 

Anexo da lista de material EDUCAÇÃO INFANTIL – G3 2022 

MATERIAL QUANTIDADE OBJETIVO METODOLOGIA PERÍODO 

Anilina para alimentos (sugestão: verde e 
vermelho) 

01 frasco de 
cada 

Desenvolver a percepção 
visual. 

Colorir atividades. 1º e 2º 
semestres 

Bloco de papel A3 para desenho 180g/m² 
branco 

01 unidade 

Desenvolver a percepção 
visual, coordenação motora. 
Realizar atividades diversas. 

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto 
MIL, Conto e Canto e 

Mostra de projetos 

1º e 2º 
semestres 

Brinquedo de Madeira Pequeno (para 
mostra de arte) 

01 unidade 
Trabalhar com diferentes 

técnicas de artes( Mostra de 
Arte) 

Colagem, pintura( 
Mostra de Arte). 

1º e 2º 
semestres 

Emborrachado E.V.A com glitter (sugestão: 
prata e azul) 

02 folhas 

Desenvolver a percepção 
visual, coordenação motora. 

Recorte, colagem, 
construção de 

mosaico e atividades 
desenvolvidas em 

sala de aula. 

1º e 2º 
semestres 

Giz de cera grosso triangular ou jumbo 01 caixa 

Desenvolver a criatividade e a 
coordenação motora. 

Desenho, pintura na 
confecção de murais, 

nos projetos e 
atividades em sala 

de aula 

1º e 2º 
semestres 

Hidrocor grosso (12 cores) 02 caixas 

Desenvolver a percepção 
visual, coordenação motora. 

Desenho, na 
confecção de murais, 

nos projetos e 
atividades em sala 

de aula 

1º e 2º 
semestres 

Lantejoula grande (cores variadas) 03 pacotes 

Desenvolver a criatividade e a 
coordenação motora. 

Possibilitar atividades com 
texturas, cores e tamanhos 

variados. 

Colagem, montagem 
de murais, painéis. 

1º e 2º 
semestres 



Lápis de cor jumbo (12 cores) 02 caixas 

Desenvolver coordenação 
motora, percepção visual. 

Desenho, pintura na 
confecção de murais, 

nos projetos e 
atividades em sala 

de aula 

1º e 2º 
semestres 

Papel Carmem (sugestão: verde, vermelho 
e amarelo)  

02 folhas de 
cada 

Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes. 

Recorte e colagem. 1º e 2º 
semestres 

Papel Celofone (sugestão: azul e verde) 
01 folha de 
cada 

Desenvolver a percepção 
visual, a criatividade e a 

coordenação motora. 

Amassar e colagem. 1º e 2º 
semestres 

Papel Color Set estampado A4 01 bloco 

Desenvolver a criatividade e a 
coordenação motora. 

Montagem de murais e 
painéis. 

Desenho, colagem, 
recorte, murais. 

1º e 2º 
semestres 

Papel Crepom encerado (sugestão azul e 
amarelo) 

02 folhas 
Desenvolver a coordenação 

motora. 
Amassar e colagem. 1º e 2º 

semestres 

Papel duplex (sugestão: laranja e vermelho) 
01 folha de 
cada 

Desenvolver técnicas de 
pintura. 

Recorte e colagem. 1º e 2º 
semestres 

Papel Laminado (sugestão: prata e 
dourado) 

01 folha de 
cada 

Desenvolver a coordenação 
motora, percepção visual. 

Montagem de painéis, murais 
e atividades diversas. 

Recorte, colagem e 
murais. 

1º e 2º 
semestres 

Papel micro-ondulado (sugestão: azul e 
vermelho) 

02 unidades 
Trabalhar com diferentes 

técnicas de arte. 
Recorte e colagem. 1º e 2º 

semestres 

Papel Paraná 02 folhas 
Desenvolver técnicas de 

pintura. 
Recorte e colagem. 1º e 2º 

semestres 

Pasta Criativa Colorido Lumi A4 01 pasta 

Desenvolver a criatividade e a 
coordenação motora. 

Registrar as atividades. 

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto 
MIL, Conto e Canto e 

Mostra de projetos 

1º e 2º 
semestres 

Tecido estampado 01 metro 
Desenvolver coordenação 
motora, percepção visual. 

Atividades 
desenvolvidas nas 

aulas de Artes. 

1º e 2º 
semestres 

 
Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à 

marca e ao fornecedor. 

 
 



 
 

 
Plano de Execução ou Utilização do material escolar 2022 
Educação Infantil – Grupo 4 
 

Anexo da lista de material EDUCAÇÃO INFANTIL - G4 – 2022 

MATERIAL QUANTIDADE OBJETIVO METODOLOGIA PERÍODO 

Anilina para alimentos (sugestão: laranja, 
amarela) 

01 frasco de 
cada 

Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes( Mostra 

de Arte) 

Desenho, pintura nas 
aulas de Arte. 

1º e 2º 
semestres 

Bloco de papel A4 para desenho 180g/m2 
branco 

01  bloco 

Desenvolver coordenação 
motora, percepção visual. 

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto MIL, 
Conto e Canto e Mostra 

de projetos 

1º e 2º 
semestres 

Cachepot MDF 01 unidade 
Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes( Mostra 

de Arte) 

Pintura( Mostra de Arte). 1º e 2º 
semestres 

E.V.A.com glitter (azul, amarelo, dourado) 
01 folha de 
cada 

Desenvolver coordenação 
motora, percepção visual. 

Recorte, colagem, 
construção de mosaico e 
atividades desenvolvidas 

em sala de aula. 

1º e 2º 
semestres 

Giz de cera GROSSO 12 cores 02 caixas  

Desenvolver coordenação 
motora 

Desenho, pintura na 
confecção de murais, 

nos projetos e atividades 
em sala de aula 

1º e 2º 
semestres 

Hidrocor fino lavável (12 cores ou mais) 01 caixa  

Desenvolver coordenação 
motora, percepção visual. 

Desenho, pintura na 
confecção de murais, 

nos projetos e atividades 
em sala de aula 

1º e 2º 
semestres 

Hidrocor grosso 24 cores  02 caixas  

Desenvolver coordenação 
motora, percepção visual. 

Desenho, pintura na 
confecção de murais, 

nos projetos e atividades 
em sala de aula 

1º e 2º 
semestres 

Lantejoula grande (sugestão: verde e 
amarelo) 

04 pacotes 
Desenvolver a 

coordenação motora fina e 
noção espacial 

Colagem e atividades 
nas aulas de Arte e na 

sala de aula. 

1º e 2º 
semestres 

Lápis de cor (12 cores) 02 caixas Desenvolver coordenação Desenho, pintura na 1º e 2º 



motora, percepção visual. confecção de murais, 
nos projetos e atividades 

em sala de aula 

semestres 

Papel carmem (sugestão: preto, branco, 
amarelo e  vermelho) 

01 folha de 
cada 

Desenvolver coordenação 
motora, percepção visual. 

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto MIL, 
Conto e Canto e Mostra 

de projetos 

1º e 2º 
semestres 

Papel crepom encerado  (sugestão: laranja, 
verde e amarelo) 

01 folha de 
cada 

Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes 

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto MIL, 
Conto e Canto e Mostra 
de projetos e atividades 
desenvolvidas em sala 

de aula. 

1º e 2º 
semestres 

Papel de presente 01 folha 
Trabalhar com diferentes 

técnicas de artes 
Atividades desenvolvidas 

nas aulas de Artes. 
1º e 2º 

semestres 

Papel duplex (sugestão: amarelo e verde) 
01 folha de 
cada 

Desenvolver a 
coordenação motora e 

percepção visual 

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto MIL, 
Conto e Canto e Mostra 
de projetos e atividades 
desenvolvidas em sala 

de aula. 

1º e 2º 
semestres 

 

Papel laminado (sugestão: prata e dourado) 
01 folha de 
cada 

Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes 

Desenho, pintura na 
confecção de murais, 

nos projetos e atividades 
em sala de aula 

1º e 2º 
semestres 

 

Pasta criativa (sugestão: cores fortes, não 
reciclados) 

01 pacote  

Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes 

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto MIL, 
Conto e Canto e Mostra 

de projetos 

1º e 2º 
semestres 

Tecido estampado (estampas pequenas) 01 metro 
Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes( Mostra 

de Arte) 

Atividades desenvolvidas 
nas aulas de Artes. 

2º 
semestre 

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à 

marca e ao fornecedor. 

 



 
 
 
Plano de Execução ou Utilização do material escolar 2022 
Educação Infantil – Grupo 5 
 

Anexo da lista de material EDUCAÇÃO INFANTIL  G5 – 2022 

MATERIAL QUANTIDADE OBJETIVO METODOLOGIA PERÍODO 

Anilina para alimentos (sugestão: azul e 
rosa) 

01 frasco de 
cada 

Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes( Mostra de 

Arte) 

Desenho, pintura nas 
aulas de Arte. 

1º e 2º 
semestres 

Bloco Criativo colorido Lumi  01 pacote 

Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes 

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto 
MIL, Conto e Canto e 
Mostra de projetos e 

atividades desenvolvidas 
em sala de aula. 

1º e 2º 
semestres 

Bloco de papel A4 para desenho  
180g/m2 branco 

01 bloco 

Desenvolver coordenação 
motora, percepção visual 

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto 
MIL, Conto e Canto e 
Mostra de projetos e 

atividades desenvolvidas 
em sala de aula. 

1º e 2º 
semestres 

Emborrachado E.V.A. (sugestão: 
vermelho e verde com gliter) 

01 folha de 
cada 

Desenvolver coordenação 
motora, percepção visual 

Recorte, colagem, 
construção de mosaico e 
atividades desenvolvidas 

em sala de aula. 

1º e 2º 
semestres 

Giz de cera grosso 12 cores 02 caixas  

Desenvolver coordenação 
motora 

Desenho, pintura na 
confecção de murais, 

nos projetos e atividades 
em sala de aula. 

1º e 2º 
semestres 

Hidrocor  fino lavável 24 cores 02 caixas 

Desenvolver coordenação 
motora, percepção visual 

Desenho, pintura na 
confecção de murais, 

nos projetos e atividades 
em sala de aula. 

1º e 2º 
semestres 

Lantejoula grande (cores variadas) 02 pacotes 
Desenvolver a coordenação 
motora fina e noção espacial 

Colagem e atividades 
nas aulas de Arte e na 

sala de aula. 

1º e 2º 
semestres 



Lápis de cor  (12 cores) 02  caixas 

Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes 

Desenho, pintura na 
confecção de murais, 

nos projetos e atividades 
em sala de aula. 

1º e 2º 
semestres 

Papel  Color Set estampado A4  01 bloco 

Desenvolver a coordenação 
motora, criatividade e 

percepção visual 

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto 
MIL, Conto e Canto e 
Mostra de projetos e 

atividades desenvolvidas 
em sala de aula. 

1º e 2º 
semestres 

 

Papel laminado (sugestão: vermelho e 
verde) 

01 folha de 
cada 

Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes 

Desenho, pintura na 
confecção de murais, 

nos projetos e atividades 
em sala de aula 

1º e 2º 
semestres 

 

Papel carmem (sugestão: branco, azul 
claro, azul escuro e preto) 

01 folha de 
cada 

Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes 

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto 
MIL, Conto e Canto e 
Mostra de projetos e 

atividades desenvolvidas 
em sala de aula. 

1º e 2º 
semestres 

Papel Micro-ondulado (sugestão: verde) 02 folhas  

Desenvolver coordenação 
motora, percepção visual 

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto 
MIL, Conto e Canto e 
Mostra de projetos e 

atividades desenvolvidas 
em sala de aula. 

1º e 2º 
semestres 

 

Pasta criativa A4 01 pasta 

Desenvolver a percepção 
visual, coordenação motora 

Desenho, recorte e 
colagem nos projeto 
MIL, Conto e Canto e 

Mostra de projetos 

1º e 2º 
semestres 

Tecido em algodão com estampas 
pequenas 

01 metro 
Desenvolver coordenação 

motora e a criatividade 
Atividades 

desenvolvidas nas aulas 
de Artes. 

1º e 2º 
semestres 

Tela redonda (30 cm) para Mostra de 
Arte 

01 unidade 
Desenvolver coordenação 

motora e a criatividade 
Atividades 

desenvolvidas nas aulas 
de Artes. 

1º e 2º 
semestres 

Papel Paraná 02 folhas 
Desenvolver técnicas de 

pintura. 
Recorte e colagem. 1º e 2º 

semestres 

 

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à 

marca e ao fornecedor. 



 
 
 
Plano de Execução ou Utilização do material escolar  
Ensino Fundamental- 1ºano 
 

Anexo da lista de material do 1ºano do EF 2022- BELA VISTA 

MATERIAL QUANTIDADE OBJETIVO METODOLOGIA PERÍODO 

Bloco de papel A3 para desenho 140g/m2 
branco 

01 bloco  

Trabalhar com diferentes técnicas 
de artes 

Desenho, recorte 
e colagem nos 
projeto CEM, 

cenário da Oficina 
Literária,  projeto 

MIL. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Anilina líquida alimentícia 05 vidros 
Desenvolver a coordenação 
motora e percepção visual 

Pintura em papel, 
tela e tecido 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Bloco de papel A4 para desenho 140g/m2 
branco 

01 bloco 

Desenvolver a coordenação 
motora e percepção visual 

Desenho, recorte 
e colagem nos 
projeto CEM,  
projeto MIL, 

cenário da Oficina 
Literária, projeto 

MIL e Expomática. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

E.V.A. com glitter (preto, dourado, azul e 
vermelho) 

01 folha de 
cada 

Desenvolver coordenação motora, 
percepção visual 

Recorte, colagem, 
construção de 

mosaico. 

1ª e 2ª 
unidades 

Carvão vegetal em bastão médio  
01 caixa com 
5 unidades 

Desenvolver coordenação motora, 
percepção visual. 

Desenho nas 
aulas de Arte. 

1ª e 2ª 
unidades 

Giz de cera (12 cores) 02 caixas  

Desenvolver a coordenação 
motora 

Desenho, pintura 
na confecção de 

murais, nos 
projetos e 

atividades em sala 
de aula. 

1ª e 2ª 
unidades 

Hidrocor fino (12 cores ou mais) 02 caixas 

Desenvolver a criatividade e a 
coordenação motora 

Desenho, pintura 
na confecção de 

cartazes, nos 
projetos e 

 



atividades em sala 
de aula. 

Hidrocor grosso (12 cores) 01 caixa 

Desenvolver a criatividade e a 
coordenação motora 

Desenho, pintura 
na confecção de 

cartazes, nos 
projetos e 

atividades em sala 
de aula. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Lantejoula grande (cores variadas) 01 saquinho 

Desenvolver diversas técnicas de 
arte e estimular a criatividade 

Colagem e 
atividades nas 

aulas de Arte e na 
sala de aula. 

1ª e 2ª 
unidades 

Lápis de cor (24 cores ou mais) 02 caixas  

Desenvolver a percepção visual, 
coordenação motora 

Desenho, pintura 
na confecção de 

murais, nos 
projetos e 

atividades em sala 
de aula. 

1ª e 2ª 
unidades 

Microondulado estampado 02 folhas 

Desenvolver a coordenação 
motora, criatividade e percepção 

visual 

Desenho, recorte 
e colagem nos 
projeto CEM,  
projeto MIL, 

Oficina Literária e 
atividades em sala 

de aula. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Papel carmem (sugestão: preto, rosa, azul 
e verde) 

04 folhas 

Desenvolver a coordenação 
motora e percepção visual 

Desenho, recorte 
e colagem nos 
projeto CEM, 

Oficina Literária,  
projeto MIL,  

Expomática e 
atividades em sala 

de aula. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Pasta Color Set estampado 140g/m2 01 pasta 
Desenvolver diversas técnicas de 

arte e estimular a criatividade 
Atividades 

desenvolvidas nas 
aulas de Artes. 

2ª e 3ª 
unidades 

Papel crepom encerado  (sugestão: 
verde, laranja, rosa e azul) 

04 folhas 

Desenvolver a coordenação 
motora 

Desenho, recorte 
e colagem nos 
projeto CEM, 

Oficina Literária,  
projeto MIL,  

Expomática e 
atividades em sala 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 



de aula. 

Pasta criativa colorida Lumi A4 01 unidade 

Desenvolver a percepção visual, 
coordenação motora 

Desenho, recorte 
e colagem nos 
projeto CEM,  
projeto MIL, 

Oficina Literária e 
Expomática. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Tela para pintura 01  
Trabalhar com diferentes técnicas 

de artes(Mostra de Arte) 
Atividades 

desenvolvidas nas 
aulas de Artes. 

2ª e 3ª 
unidades 

Tecido estampado (estampado pequeno) 02 metros 
Trabalhar com diferentes técnicas 

de artes( Mostra de Arte) 
Atividades 

desenvolvidas nas 
aulas de Artes. 

2ª e 3ª 
unidades 

 

Obs: Os livros didáticos serão utilizados, regularmente, sempre que for necessário, desde o início do ano letivo. 

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à 

marca e ao fornecedor. 

 

 



 
 
Plano de Execução ou Utilização do material escolar  
Ensino Fundamental- 2ºano 
 

Anexo da lista de material do 2º ano do EF 2022 

MATERIAL QUANTIDADE OBJETIVO METODOLOGIA PERÍODO 

Anilina líquida alimentícia (sugestão preto, 
amarelo, azul e vermelho). 

04 frascos Desenvolver a coordenação 
motora e percepção visual 

Desenho, pintura 
nas aulas de Arte 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Bloco criativo cores vivas 02  blocos 

Desenvolver a coordenação 
motora, criatividade e 

percepção visual 

Desenho, recorte e 
colagem nos 

projetos 
desenvolvidos ao 

longo do ano. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Pasta Criativa colorida Lumi A4 01  pasta 

Desenvolver a criatividade e 
a coordenação motora. 
Registrar as atividades 

Desenho, recorte e 
colagem nos 

projetos 
desenvolvidos ao 

longo do ano. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Bloco de papel A4 para desenho 140g/m2 
branco 

02 blocos 

Desenvolver a percepção 
visual, coordenação motora 

Desenho, recorte e 
colagem nos 

projetos 
desenvolvidos ao 

longo do ano. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Carvão vegetal em bastão médio 
1 caixa com 5      
unidades. 

Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes. 

Desenho/pintura,nas 
aulas de artes 

 1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

E.V.A. com glitter (Sugestão: dourado, verde e 
vermelho). 

03 folhas 
Trabalhar com diferentes 

técnicas de Arte 
Recorte e colagem 
usando diferentes 

técnicas 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Giz de cera (12 cores) 02 caixas 

Desenvolver a coordenação 
motora 

Desenho, pintura na 
confecção de 
cartazes, nos 

projetos e atividades 
em sala de aula. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Hidrocor fino (12 cores ou mais) 02 caixas 

Desenvolver a criatividade e 
a coordenação motora 

Desenho, pintura na 
confecção de 
cartazes, nos 

projetos e atividades 

 



em sala de aula. 

Hidrocor grosso (12 cores) 01 caixa 

Desenvolver a criatividade e 
a coordenação motora 

Desenho, pintura na 
confecção de 
cartazes, nos 

projetos e atividades 
em sala de aula. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Lápis de cor aquarelável (12 cores). 01  caixa 

Desenvolver a percepção 
visual, coordenação motora 

Desenho, pintura na 
confecção de 
cartazes, nos 

projetos e atividades 
em sala de aula 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Papel Carmem (sugestão: azul- claro, verde- 
limão, vermelho e amarelo) 

04 folhas 

Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes 

Desenho e colagem 
na construção de 

cartazes, maquetes 
e nos projetos 
desenvolvidos. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Papel Crepom encerado (sugestão :laranja, 
amarelo, verde e azul-claro) 

04 folhas 

Desenvolver a coordenação 
motora 

Desenho, recorte e 
colagem nos 

projetos 
desenvolvidos ao 

longo do ano. 

1ª e 2ª 
unidades 

 

Papel de presente estampado 01 folha 
Desenvolver a coordenação 

motora 
Recorte e colagem 

nos projetos 
1ª e 2ª 

unidades 

Duplex (sugestão: amarelo, vermelho  e verde-
limão). 

03 folhas 

Desenvolver a coordenação 
motora e percepção visual 

Desenho, recorte e 
colagem nos 

projetos 
desenvolvidos ao 

longo do ano.  

1ª e 2ª 
unidades 

Papel micro-ondulado (sugestão: azul-claro) 01 folha 

Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes 

Recorte e colagem 
nos projetos 

desenvolvidos ao 
longo do ano. 

1ª e 2ª 
unidades 

Lantejoula grande ( cores variadas)  1 saquinho 
Trabalhar com diferentes 

técnicas de artes. 
Pintura, desenho( 
Mostra de Arte) 

2ª e 3ª 
unidades 

Tecido de algodão ( sugestão:estampas 
pequenas) 

50 
centímetros 

Desenvolver a percepção 
visual, coordenação motora 

Confecção de 
cenário da Oficina 

Literária, maquetes, 
cartazes. 

2ª e 3ª 
unidades 

Tela para pintura ( tamanho 20cm x30cm)- para  
Mostra de Arte 

01 unidade 
Trabalhar com diferentes 

técnicas de artes(Mostra de 
Arte) 

Confecção de 
cenário e atividades 
nas aulas de Artes. 

2ª e 3ª 
unidades 

 



Obs: Os livros didáticos serão utilizados, regularmente, sempre que for necessário, desde o início do ano letivo. 

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à 

marca e ao fornecedor. 



 
 
 
Plano de Execução ou Utilização do material escolar  
Ensino Fundamental- 3º ano 
 

Anexo da lista de material do 3ºano do EF 2022 

MATERIAL QUANTIDADE OBJETIVO METODOLOGIA PERÍODO 

Anilina líquida alimentícia (sugestão preto, 
amarelo, azul e vermelho). 

04 frascos Desenvolver a coordenação 
motora e percepção visual 

Desenho, pintura 
nas aulas de Arte 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Bloco criativo cores vivas 02  blocos 

Desenvolver a coordenação 
motora, criatividade e percepção 

visual 

Desenho, recorte e 
colagem nos 

projetos 
desenvolvidos ao 

longo do ano. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Bloco de papel A4 para desenho 140g/m2 
branco 

02 blocos 

Desenvolver a percepção visual, 
coordenação motora 

Desenho, recorte e 
colagem nos 

projetos 
desenvolvidos ao 

longo do ano. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Carvão vegetal em bastão médio 
1 caixa com 5      
unidades. 

Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes. 

Desenho/pintura,nas 
aulas de artes 

 1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Duplex (sugestão: amarelo, laranja  e 
azul-claro). 

03 folhas 

Desenvolver a coordenação 
motora e percepção visual 

Desenho, recorte e 
colagem nos 

projetos 
desenvolvidos ao 
longo do ano. . 

 1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

E.V.A. com glitter (Sugestão: dourado, 
verde e vermelho). 

03 folhas 
Trabalhar com diferentes 

técnicas de Arte 
Recorte e colagem 
usando diferentes 

técnicas 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Giz de cera (12 cores) 01 caixa 

Desenvolver a coordenação 
motora 

Desenho, pintura na 
confecção de 
cartazes, nos 

projetos e atividades 
em sala de aula. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Hidrocor fino (12 cores ou mais) 02 caixas 
Desenvolver a criatividade e a 

coordenação motora 
Desenho, pintura na 

confecção de 
cartazes, nos 

 



 

Obs: Os livros didáticos serão utilizados, regularmente, sempre que for necessário, desde o início do ano letivo. 

projetos e atividades 
em sala de aula. 

Hidrocor grosso (12 cores) 01 caixa 

Desenvolver a criatividade e a 
coordenação motora 

Desenho, pintura na 
confecção de 
cartazes, nos 

projetos e atividades 
em sala de aula. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Lápis de cor  (12 cores ou mais). 02  caixa 

Desenvolver a percepção visual, 
coordenação motora 

Desenho, pintura na 
confecção de 
cartazes, nos 

projetos e atividades 
em sala de aula 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Papel micro-ondulado ( estampado) 01 folha 

Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes 

Recorte e colagem 
nos projetos 

desenvolvidos ao 
longo do ano. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Papel Carmem (sugestão: azul- claro, 
verde- limão e amarelo) 

03 folhas 

Trabalhar com diferentes 
técnicas de artes 

Desenho e colagem 
na construção de 

cartazes, maquetes 
e nos projetos 
desenvolvidos. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Papel Crepom encerado (sugestão 
:lvermelho, amarelo, verde e azul-claro) 

04 folhas 

Desenvolver a coordenação 
motora 

Desenho, recorte e 
colagem nos 

projetos 
desenvolvidos ao 

longo do ano. 

1ª e 2ª 
unidades 

 

Papel de presente ( estampas pequenas: 
bolinhas, estrelinhas..) 

01 folha 
Desenvolver a coordenação 

motora 
Recorte e colagem 

nos projetos 
1ª e 2ª 

unidades 

Papel Paraná  02 folhas 

Desenvolver técnicas de pintura 
e estimular a criatividade 

Recorte e colagem 
nos projetos 

desenvolvidos ao 
longo do ano 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Tecido de algodão ( sugestão:estampas 
pequenas) 

50 
centímetros 

Desenvolver a percepção visual, 
coordenação motora 

Confecção de 
cenário da Oficina 

Literária, maquetes, 
cartazes. 

2ª e 3ª 
unidades 

Tela para pintura (tamanho 20cmX20cm)- 
para Mostra de Arte 

01 unidade 
Trabalhar com diferentes 

técnicas de artes(Mostra de Arte) 
Pintura, desenho( 
Mostra de Arte) 

2ª e 3ª 
unidades 



Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à 

marca e ao fornecedor. 

 

 

 



 

 
Plano de Execução ou Utilização do material escolar  
Ensino Fundamental- 4ºano 
 

Anexo da lista de material do 4ºano do EF 2022 

MATERIAL QUANTIDADE OBJETIVO METODOLOGIA PERÍODO 

Bloco Criativo (sugestão:cores vivas) 01 bloco 

Desenvolver a criatividade e a 
coordenação motora. Registrar as 

atividades 

Desenho, recorte e 
colagem nos 

projetos 
desenvolvidos ao 

longo do ano. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Bloco de papel A3 para desenho 
140g/m2 branco 

01 bloco Desenvolver a criatividade, a 
coordenação motora e a 

percepção visual 

  Desenho, recorte e 
colagem nos 

projetos 
desenvolvidos ao 

longo do ano. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Giz de cera (12 cores) 01 caixa 

Desenvolver a coordenação 
motora 

Desenho, pintura na 
confecção de 
cartazes, nos 

projetos e atividades 
em sala de aula. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Hidrocor fino (12 cores ou mais) 01 caixa 

Desenvolver a criatividade e a 
coordenação motora 

Desenho, pintura na 
confecção de 
cartazes, nos 

projetos e atividades 
em sala de aula. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Hidrocor grosso (12 cores) 01 caixa 

Desenvolver a criatividade e a 
coordenação motora 

Desenho, pintura na 
confecção de 
cartazes, nos 

projetos e atividades 
em sala de aula. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 



Lápis de cor aquarelável (12 cores). 01  caixa 

Desenvolver a percepção visual, 
coordenação motora 

Desenho, pintura na 
confecção de 
cartazes, nos 

projetos e atividades 
em sala de aula 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Papel micro-ondulado (sugestão: 
amarelo) 

01 folha 

Trabalhar com diferentes técnicas 
de artes 

Recorte e colagem 
nos projetos 

desenvolvidos ao 
longo do ano. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Papel micro-ondulado estampado 01 folha 

Trabalhar com diferentes técnicas 
de artes 

Recorte e colagem 
nos projetos 

desenvolvidos ao 
longo do ano. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Papel Color Set estampado 140g/m2 01 unidade 

Desenvolver a coordenação 
motora 

Recorte e colagem 
nos projetos 

desenvolvidos ao 
longo do ano 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Papel Paraná  01 folha  

Desenvolver técnicas de pintura Recorte, colagem, 
pintura, construção 

de maquetes. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Papel vegetal 02 folhas 

Trabalhar com diferentes técnicas 
de artes 

Recorte e colagem 
nos projetos 

desenvolvidos ao 
longo do ano 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Carvão vegetal em bastão médio 
1 caixa com 5      
unidades. 

Trabalhar com diferentes técnicas 
de artes. 

Desenho/pintura,nas 
aulas de artes 

 1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Duplex  (sugestão: azul e amarelo) 02 folhas 

Desenvolver a coordenação 
motora 

Recorte e colagem 
nos projetos 

desenvolvidos ao 
longo do ano 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades  



 

Obs: Os livros didáticos serão utilizados, regularmente, sempre que for necessário, desde o início do ano letivo. 

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à 

marca e ao fornecedor. 

 

 

 

 

Pasta Criativa colorida Lumi A4 01  pasta 

Desenvolver a criatividade e a 
coordenação motora. Registrar as 

atividades 

Desenho, recorte e 
colagem nos 

projetos 
desenvolvidos ao 

longo do ano. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Tela redonda ( tamanho 30 cm)- para 
Mostra de Arte 

01 unidade 

Desenvolver técnicas de pintura e 
estimular a criatividade 

Pintura 1ª e 2ª 
unidades 



 

 
Plano de Execução ou Utilização do material escolar  
Ensino Fundamental- 5ºano 

Anexo da lista de material do 5ºano do EF 2022 

MATERIAL QUANTIDADE OBJETIVO METODOLOGIA PERÍODO 

Lápis de cor aquarelável (12 cores). 01  caixa 

Desenvolver a percepção visual, 
coordenação motora 

Desenho, pintura 
na confecção de 

cartazes, nos 
projetos e 

atividades em 
sala de aula 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Hidrocor grosso (12 cores) 01 caixa 

Desenvolver a criatividade e a 
coordenação motora 

Desenho, pintura 
na confecção de 

cartazes, nos 
projetos e 

atividades em 
sala de aula. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Bloco de Papel A3 para desenho 
gramatura 140/m2 branco 

01 bloco 

Registrar as atividades e 
desenvolver a criatividade e a 

imaginação 

Desenho, recorte 
e colagem nos 

projeto 
desenvolvidos ao 

longo do ano. 

1ª, 2ª e 3ª 
unidades 

Papel Color Set estampado 140g/m2 01 unidade 

Desenvolver a coordenação motora Recorte e 
colagem nos 

projetos 
desenvolvidos ao 

longo do ano 

   1ª, 2ª e 3ª      
unidades 

 

Obs: Os livros didáticos serão utilizados, regularmente, sempre que for necessário, desde o início do ano letivo. 

Obs.: A indicação de eventual marca do material constante desta lista é apenas uma sugestão, sendo sua aquisição de livre escolha em relação à 


