
 

 

 

 

PLANO DE USO DE MATERIAIS: INFANTIL I (03 ANOS) – 2019 

MATERIAL QUANTIDADE OBJETIVO METODOLOGIA 
Tubos de cola de isopor 
(médio). 

 

04 Possibilitar as habilidades motoras. Desenhos, pinturas, colagens, modelagens 

com base no próprio repertório e na 

construção proposta nas investigações. 

Rolo de fita dupla face. 
 
 

01 Construir (ou ajudar a construir) e descobrir formas 
de brincar com carrinho de lata, bolinhas de argila e 
jornal, “futebol” e pompom. 

 

Construção de brinquedos. 

Tubos de cola colorida 
(cores variadas). 
 

02 Investigar possibilidades para pintar, utilizando 
tintas de diferentes espessuras; 

Exploração das possibilidades oferecidas 

pelos diversos materiais, instrumentos e 

suportes necessários para o fazer artístico 

Brinquedo de encaixe 
(de 3 anos de 
idade/peças grandes). 

01 Exercitar a coordenação motora ampla com jogos e 

brincadeiras; 

 

 
Desenvolvimento da coordenação  motora 
ampla. 

Folhas de 
emborrachado simples 
(cores variadas). 
 

02 Criar e construir formas de diferentes objetos 
usando a criatividade. 
 

 
Construção de trabalhos artísticos. 

Pacotes de balões 
coloridos nº 09. 

02 Identificar e distinguir objetos que estão cheios dos 
que estão vazios. 

Desenvolvimento da capacidade: cheio e 

vazio. 

 

 
Fita durex. 

01 Construir (ou ajudar a construir) e descobrir formas 
de brincar com carrinho de lata, bolinhas de argila e 
jornal, “futebol” e pompom. 
 

 

Construção de brinquedos. 

Tubo de creme dental 

(Infantil) 

01 Compreender a importância da higiene pessoal, 

para evitar doenças; 

 Saúde: Higiene Bucal. 

 

 



 

 

 

 

PLANO DE USO DE MATERIAIS: INFANTIL II (04 ANOS) – 2019 

MATERIAL QUANTIDADE OBJETIVO METODOLOGIA 
Tubo de cola branca 
(90g). 

 

02 Investigar possibilidades para pintar e colar, 
utilizando tintas de diferentes cores e com misturas; 

Exploração das possibilidades oferecidas 

pelos diversos materiais, instrumentos e 

suportes necessários para o fazer artístico. 

 

Tubos de cola de isopor 
(médio). 

 

04 Possibilitar as habilidades motoras. Desenhos, pinturas, colagens, modelagens 

com base no próprio repertório e na 

construção proposta nas investigações. 

Rolo de fita dupla face. 
 
 

01 Construir (ou ajudar a construir) e descobrir formas 
de brincar com carrinho de lata, bolinhas de argila e 
jornal, “futebol” e pompom. 
 

 

Construção de brinquedos. 

Blocos lógicos (de 4 
anos de idade/peças 
grandes). individual. 

01 Desenvolver o pensamento lógico e matemático 
,comparar e contrastar semelhança entre as peças 
na classificação, através das formas e cores. 

Desenvolvimento das coordenações 
motoras visuais, concentração,  exploração 
das  formas  .e relacioná-la com objetos do 
ambiente. 

Folhas de 
emborrachado simples 
(cores variadas). 

02 Criar e construir formas de diferentes objetos 
usando a criatividade. 
 

 
Construção de trabalhos artísticos. 

Pacotes de balões  02 Identificar e distinguir objetos que estão cheios dos 
que estão vazios. 
 

Desenvolvimento das capacidades: cheio e 

vazio. 

 

 
Fita dure (larga). 

01 Construir (ou ajudar a construir) e descobrir formas 
de brincar com carrinho de lata, bolinhas de argila e 
jornal, “futebol” e pompom. 
 

 

Construção de brinquedos. 

Tubos de creme dental 

(Infantil) 

02 Compreender a importância da higiene pessoal, 

para evitar doenças; 

 Saúde: Higiene Bucal. 

 



 

 

 

 

PLANO DE USO DE MATERIAIS: INFANTIL III (05 ANOS) – 2019 

MATERIAL QUANT. OBJETIVO METODOLOGIA 
Quebra-cabeça de madeira: 
letras ou palavras. (20 
peças). 

01 Participar ativamente da construção de frases e 
textos individuais e coletivos. 

Construção de pequenos textos coletivos e 
individuais. 
 

Tubos de cola de isopor 
(médio). 

 

01 Possibilitar as habilidades motoras. Desenhos, pinturas, colagens, modelagens com 

base no próprio repertório e na construção 

proposta nas investigações. 

Tubo de cola 90g (branca). 01 Desenvolver a coordenação motora fina. Trabalhos de recorte e colagem. 

Brinquedo de montar 01 Exercitar a coordenação motora ampla com 

jogos e brincadeiras; 

 

 
Desenvolvimento da coordenação motora ampla 
e fina. 

Folhas de emborrachado 
simples (cores primárias). 

03 Criar e construir  diferentes formas geométricas 
usando a criatividade. 
 

 Construção de trabalhos artísticos com as 
cores primárias. 

Pacotes de balões coloridos  02 Identificar e distinguir objetos que estão cheios 
dos que estão vazios. 

Desenvolvimento das capacidades: cheio e 

vazio. 

Folhas de emborrachado 
com glitter.  

02 Criar e construir  diferentes formas geométricas 
usando a criatividade. 
 

 
Construção de trabalhos artísticos diversos. 
(Mat./Arte) 

 
Fita durex (largo). 

01 Construir (ou ajudar a construir) e descobrir 
formas de brincar com carrinho de lata, bolinhas 
de argila e jornal, “futebol” e pompom. 
 

 

Construção de brinquedos. 

Tubo de creme dental 

(Infantil) 

01 Compreender a importância da higiene pessoal, 

para evitar doenças; 

 Saúde: Higiene Bucal. 

 

 

 



 

 

 

 

PLANO DE USO DE MATERIAIS: 1º AO 5º ANO – 2019 

MATERIAL 
 

QUANTIDADE OBJETIVO METODOLOGIA 

1º ANO - Tubo médio de 
cola branca (90g). 
 

01 
 

Desenvolver a coordenação motora fina. 
 

Trabalhos de recorte e colagem (letras, 
formas, numerais, figuras e outros). 

1º ANO - Pacotes de 
balões (coloridos). 

 

 
02 

 

Relacionar uma quantidade ao símbolo que a 
representa. 

Relação número e numeral. 
 

1º ANO - Tubo médio de 
cola de isopor (90g). 

 

 
01 
 

Possibilitar as habilidades motoras. 
 

Trabalhos manuais de recorte e 
colagem. 

1º ANO - Jogo educativo 
(formação de palavras ou 
frases). 

 

 
01 
 
 

Participar ativamente da construção de freses e textos 
individuais e coletivos. 
 

Construção de pequenos textos, 
coletivos e individuais. 
 

1º ANO - Folhas de 
emborrachado colorido. 

 

 
 

02 

Criar e construir formas de diferentes materiais usando 
a criatividade. 
 

Construção de trabalhos artísticos 
 
 

1º ANO - Tubo de creme 

dental (Infantil) 

 
         01 

Perceber a importância da higiene bucal para uma vida 
saudável. 
 

Higiene bucal. 
 
 

    

 
2º ANO – Cola branca 
 
2º ANO – Cola isopor 
 

02 
 

01 

Utilizar em sala como suporte pedagógico e auxílio nas 
atividades escolares, artísticas e coordenação motora 
fina. 
 

Colagem e recorte nas atividades 
direcionadas. 

2º ANO – Gibi 01 Construir a noção de leitura como fonte de prazer e 
cultura. 
 

Roda de leitura e criação de histórias 
em quadrinhos. 
 



3º ANO – Cola isopor 
 
3º ANO – Cola branca 
 

02 
 

01 

Utilizar em sala como suporte pedagógico e auxílio nas 
atividades escolares, artísticas. 

Recorte e colagem nas atividades 
direcionadas. 

3º ANO – Durex colorido 01 Utilizar em produção de atividades artísticas. Momentos direcionados de atividades 
artísticas. 
 

3º ANO -  Gibi e revista 01 Possibilitar o contato direto das crianças com textos 
reais (revistas) e estimular o prazer pela leitura. 
 

Roda de leitura e criação de histórias. 
 

    
4º ANO – Gibi 01 Incentivar a prática da leitura, o desejo e o prazer de ler. Roda de leitura e criação de histórias. 

 
4º ANO – Cola branca 01 Utilizar em sala como suporte pedagógico e auxílio nas 

atividades escolares, artísticas. 
Recorte e colagem nas atividades 
direcionadas. 
 

    
5º ANO – Cola branca 
 
5º ANO – Cola isopor 
 

01 
 

01 

Utilizar em sala como suporte pedagógico e auxílio nas 
atividades escolares, artísticas. 

Recorte e colagem nas atividades 
direcionadas. 
 

5ºANO- Pacote de 
emborrachado tipo ofício 

01  Utilizar em confecções de cartazes, acabamento de 
trabalhos, capa de livros, murais e datas 
comemorativas. 
 

Confecção de atividades diversas. 

 

 

 

 


