
 
 

Plano de execução ou Utilização do material escolar 

Lei Distrital nº 4 311/2009 

Anexo da lista de material – 2021  

 5º ano 

 
Material – itens da lista anexa Quantidade (Período de utilização) Unidade de 

aprendizagem 

Descrição da atividade 

didática e objetivos 

01 estojo de tinta aquarela escolar 

com 12 cores; ■ 

 

01 Durante os bimestres Pinturas direcionadas  Pinturas com tintas. 

Estimular a 

criatividade e 

coordenação motora 
fina. 

01 tubos de cola branca 90g; ■ 

 

02 Durante os bimestres Colagens diversas  
Por meio de técnicas 

diversificadas 

favorecer o trabalho 

em todas as disciplinas: 
cartazes, móbiles, 

maquetes, mosaicos. 

01 conjunto de cola colorida c/ 6 

cores; ■ 

 

01 Durante os bimestres desenhar e contornar 

imagens. 

Estimular a 

criatividade e 

coordenação motora 

fina. Produção de 
trabalhos artísticos. 

Desenho em alto relevo 

e textura.  

  

01 rolo de fita gomada; ■ 

 

01 Durante os bimestres Colar cartazes, 

trabalhos. 

Organizar e colar as 

atividades em murais e 
estimular noções 

espaciais e a 

criatividade. 

01 bloco criativo ou 01 pasta criativa 

com 36 folhas; ■ 

 

01 Durante os bimestres Confeccionar trabalhos 

diversos 

desenhar livremente, 

pintura com tintas mais 

aguadas: aquarela e 

guache. 

01 bloco criativo colorido com 32 

folhas A3 297 mm x 420 mm; ■ 

 

01 Durante os bimestres Confeccionar trabalhos 

diversos 

desenhar livremente, 

pintura com tintas mais 

aguadas: aquarela e 
guache. 

01 bloco papel para desenho A4 140 

g/m²; ■ 

 

01 Durante os bimestres Confeccionar trabalhos 

diversos 

desenhar livremente, 

pintura com tintas mais 

aguadas: aquarela e 

guache. 

01 pacote de papel sulfite 100fl A4 

210 mm x 297 mm  (colorido); ■ 

 

01 Durante os bimestres Elaborar  

atividades artísticas  

Trabalhar com as cores 

no suporte para 

desenho – Colagens 
diversas- origamis – 

formas geométricas 

01 resma de papel A4 01 Durante os bimestres Atividades e exercícios Exercícios 

xerografados e  

realização de 

atividades de artes e 

de projetos 

 


