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Anexo da lista de material 

 

 

Itens da lista de 

material 

Anexa 

Quantidade 
Data de utilização 

(período letivo) 
Descrição da atividade didática Objetivos e Metodologias 

Agulha grossa para 

talagarça (sem ponta) 

01 unidade A partir do 1º 

semestre 

Aula de artes Desenvolver a coordenação motora fina. 

Apontador com 

depósito para lápis 

finos e jumbos 

01 unidade A partir do 1º 

semestre 

Atividades específicas de escrita Desenvolver a coordenação motora fina. 

Balões 30 unidades 1° ao 4° bimestre Atividades lúdicas Trabalhar as cores, desenvolver a coordenação 

motora grossa e equilíbrio. 

Bloco de papel 

criativo 

01 unidade A partir do 1º 

bimestre  

Aula de artes Desenvolver a criatividade em atividades diversas. 

Borracha 01 unidade A partir do 1º 

semestre 

Atividades específicas de escrita Desenvolver a coordenação motora fina. 

Botões grandes 

coloridos 

15 unidades 2º ao 4º bimestre Aula de artes Realizar atividades de coordenação motora. 

Cartolina estampada 01 unidade A partir do 1º 

bimestre 

Aula de artes Confeccionar atividades para desenvolver a 

criatividade e coordenação motora fina. 

Cola branca 90g 02 unidade 1° ao 4° bimestre 

 

Colagem Desenvolver a coordenação motora fina e noção 

espacial. 

Envelope branco 

tamanho A4 

04 unidades 1° ao 4° bimestre Organizar as atividades individuais Desenvolver a criatividade ao decorá-lo e incentivar a 

organização e zelo pelos materiais. 

EVA 01 unidade A partir do 1º 

bimestre  

Aula de artes Desenvolver a criatividade, coordenação motora fina 

e produção de figuras geométricas. 

Folhas de papel A4 1 resma A partir do 1º 

bimestre 

Linguagem oral e escrita e artes Desenvolver a criatividade, a coordenação motora 

fina e a percepção visual.  

Registrar atividades. 

Giz pastel oleoso 1 jogo com 12 

cores 

   



Gliter 01 unidade A partir do 1º 

bimestre 

Aula de artes Desenvolver a percepção visual e a criatividade. 

Lantejoula 01 pacote 2º ao 4º bimestre Aula de artes Realizar atividades diversas de coordenação motora. 

Lápis de cor gigante 

triangular 

01 jogo com 

12 cores 

1° ao 4° bimestre Aula de artes Desenvolver a coordenação motora, criatividade, 

percepção visual e raciocínio lógico.  

Lápis de escrever 

número 2, jumbo, 

triangular 

01 unidade A partir do 1º 

semestre 

Atividades específicas de escrita Desenvolver a coordenação motora fina. 

Lenço de papel 01 unidades A partir do 1º 

bimestre  

Higiene Cuidar da higiene da criança. 

Lixa nº 60/80 01 unidade 2º ao 4º bimestre Aula de artes Desenvolver habilidade tátil e coordenação motora 

fina. 

Massa para modelar 

500g 

01 unidade A partir do 1º 

bimestre  

Atividades lúdicas Desenvolver a coordenação motora no individual e 

em grupo. 

Novelo de lã colorido 01 unidade 2º ao 4º bimestre Aula de artes Perceber textura e espessura. 

Palitos de picolé 20 unidades A partir do 1º 

bimestre 

Aula de artes Trabalhar a contagem e criação de imagens a partir 

do posicionamento do palito no papel. 

Pote de tinta guache 

250ml 

01 unidade 1° ao 4° bimestre Aula de artes Desenvolver técnicas de pintura. 

Rolo de fita gomada 01 unidade 1º ao 4° bimestre Percepção visual e tátil Desenvolver a coordenação motora e noção espacial. 

Talagarça grossa  01 unidade 

15x21 cm 

2º ao 4º bimestre Aula de artes Aplicar técnicas diversas, desenvolver a criatividade 

e autonomia. 

Tesoura pequena e 

sem ponta 

01 unidade 1º ao 4° bimestre Aula de artes Desenvolver o movimento de corte corretamente. 

Tinta confetti 01 jogo com 6 

cores 

1° ao 4° bimestre Atividades com artes visuais e 

linguagem 

Desenvolver a criatividade em atividades de artes 

 


