LISTA DE MATERIAL DE ARTES – EDUCAÇÃO INFANTIL
GRUPOS 2 E 3 – 2022
JUSTIFICATIVA
Esta lista de material foi elaborada atendendo às especificações do Procon, incluindo o fracionamento da
entrega. Fica, portanto, a critério dos pais, a entrega do material completo, assim como optar pelo pagamento do valor
correspondente aos mesmos.
Sendo uma forma de linguagem, a arte justifica sua forte presença na Educação Infantil como importante meio
de expressão e comunicação humana. Assim sendo, estas salas de aula devem ser “laboratórios” para as crianças, pois
é um local propício para exploração, reflexão, ação e elaboração dos verdadeiros sentidos de suas experiências. A
criança trabalha com as mãos, aprendendo e apreendendo o mundo; vê através delas, manipulando e modificando,
construindo e observando, mas, sobretudo, criando. Para isso, torna-se necessário, mostrar-lhe alternativas com o uso
de diversos materiais, ampliando assim sua visão de possibilidades de criação, entre o real e o imaginário.
ITEM
1
2
3
4
5
6
7

MATERIAL
Meu 1º giz
Papel 40 kg
Cartolina laminada
Cartolina banca
Papel duplex
Papel carmem
Cola branca 500gr

8 Tinta guache
9 Pintura a dedo
10 Lápis estaca (giz de cera)
Lápis estaca grande preto
11 (giz de cera)
12 Pincel nº 16
13 Trincha de 1 polegada
14 Rolinho para pintura
15 Massa de modelar em pote
16 Gliter
Esponja para arte (bucha de
17 lavar louça)
18 Palito de picolé colorido
19 Anilina (comestível)
20 Argila
Bloco criativo 325x235mm
32 fls. (cartolina para
21 dobrar, cortar, montar)
22 Cola colorida

ENTREGA
1º TRIMESTRE

ENTREGA
2º TRIMESTRE

ENTREGA
3º TRIMESTRE

01 caixa
3 folhas
01 folha
02 folhas
01 folha
03 folhas
01 frasco

01 caixa
3 folhas
01 folha
02 folhas
01 folha
03 folhas
-

01 caixa
3 folhas
01 folha
02 folhas
01 folha
03 folhas
-

02 potes de 250g
(cores variadas)
01 caixa
01 caixa de 12 cores

02 potes de 250g (cores
variadas)
01 caixa
01 caixa de 12 cores

02 potes de 250g (cores
variadas)
01 caixa de 12 cores

-

-

-

-

01 caixa
01 unidade (tipo
trincha)
01 unidade
01 unidade (pequeno)
02 potes de 500g cada
(cores variadas)
02 cores (adquirir em
armarinho)

-

-

02 potes de 500g cada
(cores variadas)
02 cores (adquirir em
armarinho)

02 potes de 500g cada
(cores variadas)

01 unidade

-

-

01 pacote
01 frasco
01 quilo

01 pacote
01 frasco
01 quilo

01 pacote
01 frasco
01 quilo

01 bloco
-

01 bloco
01 caixa com 5 frascos

01 bloco
-

1º trimestre: Entrega dia 25/01 a 05/02 R$ 130,00
2º trimestre: Entrega dia 25/04 a 05/05 R$ 130,00
3º trimestre: Entrega dia 25/08 a 05/09 R$ 130,00

TOTAL= R$ 390,00

LISTA DE MATERIAL DE ARTES – EDUCAÇÃO INFANTIL
GRUPOS 4 E 5 / 1° ANO – 2022
JUSTIFICATIVA
Esta lista de material foi elaborada atendendo às especificações do Procon, incluindo o fracionamento da
entrega. Fica, portanto, a critério dos pais, a entrega do material completo, assim como optar pelo pagamento do valor
correspondente aos mesmos.
Sendo uma forma de linguagem, a arte justifica sua forte presença na Educação Infantil como importante meio
de expressão e comunicação humana. Assim sendo, estas salas de aula devem ser “laboratórios” para as crianças, pois
é um local propício para exploração, reflexão, ação e elaboração dos verdadeiros sentidos de suas experiências. A
criança trabalha com as mãos, aprendendo e apreendendo o mundo; vê através delas, manipulando e modificando,
construindo e observando, mas, sobretudo, criando. Para isso, torna-se necessário, mostrar-lhe alternativas com o uso
de diversos materiais, ampliando assim sua visão de possibilidades de criação, entre o real e o imaginário.
ITEM

MATERIAL

1
2
3
4
5
6
7

Papel crepom grosso
Cartolina laminada
Papel duplex
Papel carmem
Cartolina banca
Cola branca 500gr
Cola colorida

8
9
10
11

Tinta guache
Lápis estaca grande
Lápis estaca preto
Pincel nº 16

ENTREGA
1º TRIMESTRE
02 peças (liso e cores
variadas)
01 folha
01 folha
03 folhas
02 folhas
01 frasco
1 pacote com 5 frascos
02 potes de 250g (cores
variadas)
02 caixas de 12 cores
01 caixa
01 unidade (tipo trincha)

ENTREGA
2º TRIMESTRE
02 peças (liso e cores
variadas)
01 folha
01 folha
03 folhas
02 folhas
1 pacote com 5 frascos
02 potes de 250g (cores
variadas)
02 caixas de 12 cores
01 caixa
-

12 Pincel nº 10
01 unidade (tipo trincha)
13 Trincha de 1 polegada
01 unidade
14 Rolinho para pintura
01 unidade
Bloco criativo
325x235mm 32 fls.
(cartolina para dobrar,
15 cortar, montar)
01 bloco
01 bloco
Massa de modelar em
02 potes de 150g cada
02 potes de 150g cada
16 pote
(cores variadas)
(cores variadas)
17 Papel 40 kg
3 folhas
3 folhas
18 Anilina (comestível)
01 frasco
01 frasco
19 Tinta acrílica brilhante
01 pote de 37ml
Papel para dobradura
01 pacote
20 color
21 Cola colorida com gliter
1 caixa
Tela de 20x30 para
22 pintura
01 unidade
Giz de cera com efeito
23 NEON
01 caixa com 06 unidades

1º trimestre: Entrega dia 25/01 a 05/02 R$ 130,00
2º trimestre: Entrega dia 25/04 a 05/05 R$ 130,00
3º trimestre: Entrega dia 25/08 a 05/09 R$ 130,00

TOTAL= R$ 390,00

ENTREGA
3º TRIMESTRE
02 peças (liso e cores
variadas)
01 folha
01 folha
03 folhas
02 folhas
02 potes de 250g (cores
variadas)
02 caixas de 12 cores
01 caixa
-

01 bloco
02 potes de 150g cada
(cores variadas)
3 folhas
01 frasco
01 pacote
-

LISTA DE MATERIAL DE ARTES – ENSINO FUNDAMENTAL
2º AO 5º ANO – 2022
JUSTIFICATIVA
Esta lista de material foi elaborada atendendo às especificações do Procon, incluindo o fracionamento da
entrega. Fica, portanto, a critério dos pais, a entrega do material completo, assim como optar pelo pagamento do valor
correspondente aos mesmos. As listas de materiais de arte se compõem dos materiais que serão utilizados pelos

alunos no decorrer do ano letivo. Atividades como desenho, pintura, recortes, colagens dobraduras,
produções representativas dos conteúdos dos projetos têm como objetivo o desenvolvimento das habilidades
cognitivas e motoras correspondentes ao grupo no qual a criança se insere. O planejamento anual das
atividades de artes está disponível na secretaria da escola para consulta dos pais.
MATERIAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22

Bloco de desenho 140g - 20 fls A4
Papel criativo 325x235mm 32 fls. (cartolina p/dobrar, cortar, montar)
Giz de cera ou lápis de cor tons de pele com 12 com cores
Lápis de cor aquarelável com 12 cores
Giz de cera com efeito NEON
1 lápis 2B – 1 4B / 1 lápis 6B
Pincel marcador permanente de ponta grossa na cor PRETA
Papel duplex (1 branca, 1 preta e 1 de qualquer outra cor)
Papel carmem (cores variadas)
Papel metro branco
Cartolina branca
Massa de modelar em pote
Cola branca
Tinta guache potes de 250 g (cores variadas)
Giz de cera (Estaca grande) – 12 cores
Pincel macio nº 16
Pincel macio nº 10
Pincel macio nº 6
Folhas de EVA
2º ano – 1 azul e 1 vermelho
3º ano – 1 amarelo e 1 preto
4º ano – 1 branco e 1 laranja
5º ano – 1 marrom e 1 verde
Tela com 20 cm x 30 cm p/pintura

ENTREGA ENTREGA
1º TRIM.
2º TRIM.
1 bloco
1 bloco
1 bloco
01 caixa
01 caixa
02 unidades
01 unidade 01 unidade
02 folhas
02 folhas
01 folha
01 folha
500g
500g
1 pote
1 pote
1 caixa
01 unidade
01 unidade
01 unidade

Tinta de artesanato – acrílica brilhante
Bisnaga de tinta acrílica para tela
2º ano – vermelho e verde (qualquer tonalidade)
3º ano – branca, amarelo ou laranja
4º ano – azul e roxo
5º ano – marrom, cor de pele ou preto

1º trimestre: Entrega dia 25/01 a 05/02 R$ 70,00
2º trimestre: Entrega dia 25/04 a 05/05 R$ 70,00
3º trimestre: Entrega dia 25/08 a 05/09 R$ 70,00

TOTAL= R$ 210,00

ENTREGA
3º TRIM.
01 caixa
1 unid. de cada
01 unidade
02 folhas
1 metro
01 folha
01 unidade
01 unidade

-

-

01 unidade

-

-

01 frasco

-

-

02 bisnagas

-

