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Lei Distrital nº 4.311/2009 
Anexo da lista de material 

 
 

Itens da lista de 
material 

anexa 
Quantidade Data de utilização 

(período letivo) Descrição da atividade didática Objetivos e Metodologias 

Bloco de papel 
criativo 

01 unidade A partir do 1º 
bimestre  

Aula desenho Desenvolver a criatividade em atividades diversas. 

Cola branca 90g 01 unidade 1° ao 4° bimestre 
 

Aula de desenho e colagem de 
atividades diversas 

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. 

Massa para modelar 
500g 

01 unidade A partir do 1º 
bimestre 

Atividades lúdicas Desenvolver a coordenação motora no individual e 
em grupo. 

Revista  
gibi 

01 unidade A partir do 1º 
bimestre 

Dever de casa 
Momento de leitura 

Produção de atividades / incentivo à leitura 

Agulha grossa para 
talagarça (sem ponta) 

01 unidade A partir do 2º 
bimestre 

Aula de artes Desenvolver a coordenação motora fina com o uso 
da talagarça 

Talagarça grossa  01 unidade 
15x21 cm 

2º ao 4º bimestre Aula de artes Aplicar técnicas diversas, desenvolver a criatividade 
e autonomia. Trabalhar a coordenação motora fina. 

Tela para pintura 
10x15 

01 unidade A partir do 3º 
bimestre  

Aula de artes Aplicar técnicas diversas e desenvolver a 
coordenação motora fina. 

Bloco de papel para 
desenho 200g/m 
branco A4 - canson 

01 unidade A partir do 1º 
bimestre  

Desenho e colagem Desenvolver a criatividade e a coordenação motora 
fina. 

Novelo de lã colorido 01 unidade A partir do 3º 
bimestre  

Aula de artes Desenvolver a criatividade e a coordenação motora 
fina. 

Folhas de papel A4 200/300 fls 1° ao 4° bimestre Atividades com artes visuais, 
linguagem e psicomotricidade 

Confeccionar atividades para desenvolver a 
criatividade e coordenação motora fina. 

 
 
 


