
 

 

Plano de execução ou Utilização do material escolar 

Lei Distrital nº 4 311/ 2009 

Anexo da lista de material 

 

Lista de material coletivo - 2019 - 1º ano 

 
Material – 

itens da 

lista anexa 

Quantida

de 

Data da 

utilização 

(período 

letivo) 

Unidade de 

aprendizage

m 

Descrição da 

atividade didática 

Objetivo e metodologia 

Cartolina 
estampada  

 01  A partir da 4º 
semana de 
aula  

 Artes Recorte e colagem Desenvolver a coordenação motora fina 
por meio de recortes e colagem. 

Estimular a criatividades. 
 

Papel 

laminado 

02 A partir da 

primeira 

semana de 

aula 

Artes Recorte e colagem Produzir trabalhos artísticos. 
Desenvolver a coordenação motora, a 

criatividade técnicas de colagem. 
Confeccionar mosaico. 

Celofane 

transparent

e 

01 A partir da 

12º semana 

de aula 

Artes e 
demais 
disciplinas 
(de acordo 
com o 
planejament
o 

Recorte e 
colagem 

Explorar a percepção tátil. Trabalhar com 
diferentes texturas, favorecendo a 

fixação do conteúdo estudado 

Papel 

pardo  

01  A partir da 

primeira 

semana de 

aula  

Português, 
Ciências, 
Artes 

Linguagem 
escrita, confecção 
de cartazes 

Propiciar o desenvolvimento  da 
criatividade, coordenação motora 
fina, noção espacial.  

EVA 

serigrafad

o  e liso  

01  de 

cada  

Primeiro 

mês de 

aula  

Aula de 

artes e 

matemátic

a  

Percepção tátil e 
produção de 
formas 
geométrica. 
Tangram. 
Mosaico. 

Estimular o desenvolvimento da 
percepção tátil. 
Produzir formas geométricas, 
tangram e mosaicos. 

Contact 

transpare

nte e 

colorido 

1 metro 

de cada 

A partir da 

primeira 

semana de 

aula  

Português, 

Artes e 

demais 

disciplinas 

(de acordo 

com o 

planejament

o 

 
Otimização dos 
materiais 
utilizados. 
 Recorte e 
colagem 

Otimizar o uso de  materiais 
utilizados pelas crianças afim de que 
elas possam manusear fichas de 
nomes, calendários, quantos somos 
entre outros. 



Bloco de 

papel 

canson 

A4 

140g/m² 

     1 A partir do 

terceiro 

mês de 

aula 

 Artes, 

Português, 

Matemátic

a, Ciências, 

Natureza e 

Sociedade. 

Desenvolvimento 
da criatividade, 
da coordenação 
motora fina, 
produção de 
atividades para 
fixação de 
conteúdos. 

Produzir pinturas com tinta mais 
aguada: guache. Estimular o 
desenvolvimento da criatividade, da 
coordenação motora fina, na 
confecção de matérias dos 
conteúdos trabalhados. 

Bloco 

criativo 

A4 

02  A partir da 

primeira 

semana de 

aula  

Aula de 

Artes  

Produção de 

trabalhos 

artísticos 

Trabalhar as cores no suporte para 
desenhos. 
Estimular o desenvolvimento da 
coordenação motora fina com a 
prática de recortes, colagens, 
dobraduras... 

Resma de 

papel  

A4 

01  A partir da 

primeira 

semana de 

aula  

Português, 

Artes e 

demais 

disciplinas 

(de acordo 

com o 

planejamen

to).  

Coordenação 

motora fina, 

desenvolvimento 

da criatividade e 

da percepção 

visual, 

desenvolvimento 

do raciocínio 

lógico.  

Criar atividades para que o aluno 

possa ampliar a coordenação motora 

fina, percepção visual, auditiva e 

expressar por meio de desenhos. 

Estimular a organização espacial  

por meio de desenhos. Favorecer a 

compreensão de conceitos: grande. 

Pequeno, fora dentro... Fazer 

registros a partir de temas 

apresentados e trabalhados em sala. 

Coordenação motora fina, 

Desenvolver atividades que 

estimulem o raciocínio logico... 

Papel 

sulfite 

colorido 

   01 Durante 

todo o ano 

Todas as 

disciplinas 

Elaboração de 

trabalhos 

individuais. 

Projetos de leitura 

e outros projetos. 

Desenhos e 

colagens de 

acordo com 

conteúdos 

trabalhados no 

dia a dia.  

 

Executar atividades incentivando o 

aluno  a expressar compreensões 

por meio de desenhos, escrita, 

recortes e colagens.  

 

Cola 

colorida  

   01 

conjun- 

to  

A partir do  

segundo 

bimestre 

Artes e 

demais 

disciplinas 

Atividades 

artísticas em 

geral 

Favorecer que o aluno exercite  a 

coordenação motora fina fazendo 

contorno de imagens, a percepção 

visual e tátil 



Cola 

branca 

90g  

   02   1º ao 4º 

bimestre 

Todas as 

disciplinas 

Colagem de 

objetos, gravuras, 

personagens, 

deveres de sala. 

Produção de 

cartazes e 

confecção de 

trabalhos para 

Feira Cultural. 

Ensinar ao aluno, organizar e colar 

as atividades desenvolvidas durante 

as aulas de artes e demais 

disciplinas; explorar a organização 

espacial e a coordenação motora 

fina. Favorecer a confecção de 

trabalhos para a Feira Cultural. 

Tinta 

guache  

  01    A partir do 

segundo 

bimestre  

Aula de 

artes  

Atividades 

artísticas para 

desenvolvimento 

de técnicas de 

pintura  

Exercitar a arte de pintar seguindo 

orientações. 

Pincel nº 

16  

 01  2º bimestre Aula de 

artes  

Pinturas com 

tinta 

Explorar a coordenação motora fina 
e a criatividade. 

Exercitar a arte de pintar 

Balões  10  A partir do 

segundo 

mês de 

aula  

Atividades 

lúdicas  

Percepção visual, 

diferenciação de 

tamanhos e 

cores, 

desenvolvimento 

da noção espacial 

e de equilíbrio 

Executar atividades  que possibilite 
ampliar a percepção visual, 

diferenciar tamanhos e cores, 
desenvolver noção espacial e de 

equilíbrio. 

Fita 

gomada  

01  1º ao 4º 

bimestre 

Todas as 

disciplinas 

Colar cartazes,  

atividades 

individuais, 

trabalhos para 

Feira Cultural e 

demais 

produções 

Fixar mostras para divulgar o 
trabalho realizado pelo discente no 
dia a dia e estimular neles noções 

espaciais e a criatividade. 

Llixa 1 2º 

semestre 

Aula de 

Artes 

. 

Trabalho 

individual com giz 

de cera  

Desenhar sobre a lixa. 
 Estimular a percepção sensorial 
observando diferentes texturas. 

 

Envelopes 4 1º, 2º 3º e 

4º bimestre 

Todas as 

disciplinas 

Organizar as 

atividades 

individuais 

bimestrais. 

Desenvolver no aluno a capacidade de 

organizar e zelar pelos trabalhos 

individuais. 



Fichário 

com 100 

plásticos  

 

 

 

   01 por 

aluno 

Todo o ano  Todas as 

disciplinas 

Documentação Organizar e  preservar atividades, 

individuais, executadas ao longo do 

ano letivo(Portfólio).  

 

Tela 20 x 

30  

   01  Segundo 

semestre  

Aula de 

Artes  

Aplicação de 

técnicas diversas 

com objetivos de 

desenvolver a 

autonomia e 

criatividade. 

Tornar concreta  a aplicação de 

técnicas de pinturas diversas com 

objetivo de desenvolver a autonomia 

e criatividade. 

Massa de 

modelar 

   01   A partir do 

primeiro 

mês de 

aula  

Ciências, 

Natureza e 

Sociedade. 

Atividades 

lúdicas. 

Elaboração de 

atividades que 

estimule a 

criatividade e a 

percepção 

sensorial 

Ativar a percepção sensorial – 
diferentes texturas. 

Estimular a criatividades na arte de 
criar imagens e formas. 

Palitos de 

picolé 

coloridos 

   50  A partir do 

segundo 

bimestre 

Aula de 

Artes e 

demais 

disciplinas 

de acordo 

com o 

planejamen

to. 

Confecção de 

trabalhos 

artísticos 

individuais para 

estimular a 

criatividade e a 

coordenação 

motora fina 

Estimular a confecção de trabalhos 

diversos: quebra-cabeça, esculturas, 

molduras... 

 

Giz pastel      01 A partir do 

segundo 

bimestre 

Artes Produção de 

atividades 

artísticas: pintura, 

desenhos, 

reconhecimento 

das cores e tons, 

noções de espaço 

e coordenação 

motora. 

 

Propor atividades artísticas para 

aprimorar habilidades motoras, 

desenvolver a criatividade e a 

percepção visual. 

 


