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TABELA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS MATERIAIS DE ARTES – GRUPO 4 

MATERIAL  OBJETIVOS METODOLOGIA PERÍODO 

2 folhas de papel contact colorido;  

3 folhas de papel celofane; 

2 folhas de papel de presente; 

6 peças de papel crepom; 

2 folhas de papel lustro; 

5 folhas de papel metro branco; 

5 folhas de papel metro pardo; 

2 folhas de papel carmem; 

1 folha de duplex; 

1 folha de carmem fantasia 

Produzir trabalhos que desenvolvam a 

coordenação motora fina, percepção 

visual, criação, produção de cartazes, 

fichas, experimentação de técnicas, 

atividades que despertem interesse e 

imaginação 

Recorte, colagem, dobraduras, 

esculturas, montagem de mosaico, 

modelagem, recortes criativos, 

decoupagem e ilustração 

11/02 a 04/05 

07/05 a 10/08 

13/08 a 27/11 

 

1 bloco de papel para desenho A3; 

3 blocos de papel criativo colorido; 

2 blocos de papel vergê 

Desenvolver habilidades através do uso 

de materiais e técnicas diversificadas 

de artes, que envolvem pinturas 

variadas, desenhos, montagem de 

painéis criativos, esculturas, 

dobraduras e recortes variados 

Pinturas, recortes, ilustração, 

dobraduras e colagem 

11/02 a 04/05 

07/05 a 10/08 
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TABELA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS MATERIAIS DE ARTES – GRUPO 4 

MATERIAL OBJETIVOS METODOLOGIA PERÍODO 

2 caixas de gizão de cera; 

2 caixas de hidrocor; 

2 caixas de lápis de cor; 

2 potes de 250 mL de tinta guache; 

2 caixas de cola glitter; 

2 caixas com 6 unidades de pintura de 

dedo; 

2 potes de tinta acrílica brilhante; 

1 tinta relevo; 

1 caixa de cola colorida; 

1 rolo de pintura; 

1 pincel nº 10; 

1 pincel nº14; 

1 pincel nº 20 

1 esponja 

Produzir de forma diversificada 

atividades de pinturas e 

experimentação de técnicas com o uso 

de materiais diferenciados, 

trabalhando com à coordenação 

motora fina, criação, percepção visual e 

experimentação 

Técnicas de pinturas variadas 

11/02 a 04/05 

07/05 a 10/08 

13/08 a 27/11 

 

3 metros de kami; 

30 cm de chitão; 

30 cm de feltro; 

1 novelo de lã; 

2 folhas de EVA com glitter; 

1 placa de EVA 

Desenvolver habilidades que envolvam 

atividades que trabalhem a 

coordenação motora fina, usando 

técnicas variadas de recorte, colagem, 

desenho, estampa, criação de painéis 

ou murais 

Recorte e colagem variadas, estampas, 

desenhos e pintura 

11/02 a 04/05 

07/05 a 10/08 
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TABELA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS MATERIAIS DE ARTES – GRUPO 4 

 

MATERIAL OBJETIVOS METODOLOGIA PERÍODO 

1 dúzia de botões; 

2 pacotes de lantejoulas; 

1 pacote de cola de soprar; 

2 caixas de massa de modelar; 

1 pacote de algodão; 

1 pacote de forminhas de doce 

(qualquer tamanho) 

Oferecer materiais com tamanhos, 

formas e texturas diferentes, onde as 

crianças irão desenvolver atividades 

variadas, trabalhando à percepção 

visual e tátil 

Mosaico, ilustração com colagem 

escultura, recorte e colagem de mural e 

modelagem 

11/02 a 04/05 

07/05 a 10/08 

13/08 a 27/11 

 

1 rolo de fita adesiva; 

1 fita adesiva larga transparente; 

1 cola branca (pequena) 

Envolver às crianças em atividades 

variadas de colagem e experimentação 

de técnicas variadas, trabalhando 

estimulo, sensação e percepção 

Colagem, experimentos e esculturas 11/02 a 15/06 

1 tela 30 x 30 

Estimular a criação através do uso de 

materiais de pintura, colagem e 

desenho nas aulas de artes 

Pintura, desenho e colagem 07/05 a 10/05 

 

Os materiais da lista serão utilizados nas atividades lúdicas em sala de aula, assim como nas aulas de Artes  

e Inglês e serão usados exclusivamente pelos alunos. 

 


