
 
 

 

 

PLANO DE UTILIZAÇÃO DA LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 
PRÉ-INFANTIL – EDUCAÇÃO INFANTIL – 2022 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

    

Saber & Fazer - Linguagem – 3 anos 

Autores: Ana Paula Barata, Maria da Glória Queiroz 

e Mônica Torres 

Editora Construir 

Saber & Fazer - Matemática – 3 anos 

Autores: Ana Paula Barata, Maria da Glória Queiroz 

e Mônica Torres 

Editora Construir 

Saber & Fazer - Natureza e Sociedade – 3 anos 

Autores: Ana Paula Barata, Maria da Glória Queiroz 

e Mônica Torres 

Editora Construir 

 
Construindo na Educação Infantil A - Integrado 

Autora: Elinéia Almeida 

Editora Quinteto 

 

 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

  

O abraço perfeito 

Fisher-Price 

Editora Ciranda Cultural 

Boa noite, leãozinho! 

Fisher-Price 

Editora Ciranda Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Qt. Material (itens da lista anexa) 

Data da 

utilização 

(período letivo) 

Unidade de 

aprendizagem 

Descrição da atividade 

didática 
Objetivos e metodologia 

01 Avental de plástico  
Ano letivo  

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Para atividades artísticas de 

pintura. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da criatividade. 

01 Brinquedo comum  
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Brincadeiras individuais e 

coletivas. 

Desenvolver a socialização e 

convivência. Estimular o cuidado e 

organização do brinquedo. 

01 Brinquedo didático 
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Brincadeiras individuais e 

coletivas. 

Desenvolver a socialização e 

convivência. Estimular o cuidado e 

organização do brinquedo. 

02 Caixa de tinta guache  
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Para atividades artísticas de 

pintura. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da criatividade. 

05 Caixas de cola colorida  
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Para atividades artísticas de 

pintura. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da criatividade. 

03 Caixas de gizão de cera triangular 
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Para atividades artísticas de 

pintura. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da criatividade. 

01 Caixas de lápis de cor aquarelável  
Ano letivo  

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Para atividades artísticas de 

pintura. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da criatividade. 

02 
Caixas de lápis de cor triangular grosso de 

madeira 

Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Para atividades artísticas de 

pintura. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da criatividade. 

12 Caixas de massa de modelar  
Ano letivo 

de 2022 

Aulas de Artes / 

Atividades de 

coordenação motora 

fina. 

Realização de esculturas.  

Desenvolver as habilidades 

cognitivas e motoras finas, 

estimular a imaginação através de 

texturas e formas proprioceptivas.  

03 Estojos de pincéis atômicos grosso 
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Para atividades artísticas de 

pintura.  

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da criatividade. 

03 Folhas de papel crepom 
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Para atividades artísticas e 

desenvolvimento da coordenação 

motora através de amassadura e 

colagem. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da criatividade. 

01 Lancheira e toalhinha de pano  
Ano letivo 

de 2022 
Utilizadas na hora das refeições, diariamente. 

01 Lixa preta 
Ano letivo  

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Para atividades artísticas e 

desenvolvimento da coordenação 

motora através do recorte e 

análise de diferentes texturas. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da criatividade. 

01 Pacote de areia colorida escolar 900g 
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Para atividades artísticas de 

colagem. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da criatividade. 

01 Pacote de papel Criativo, A4, 120 g/m2 
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Utilizado em atividades 

individuais de artes, em 

construção de dobraduras. 

Desenvolver habilidades cognitivas, 

motoras e a criatividade. 

01 Pincel de pelo nº 18 
Ano letivo 

de 2022 
Arte 

Para atividades artísticas de 

pintura. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da criatividade. 

01 Tela de pintura  
Ano letivo 

de 2022 
Arte 

Para atividades artísticas de 

pintura. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da criatividade. 

03 Tubos de cola branca  
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Para atividades de colagens em 

geral 

Auxiliar nas atividades de 

coordenação motora(colagem) 

 

Declaro estar de acordo com a Lista de Material Escolar e seu Plano de Utilização para o Ano Letivo de 2022. 
 

Manaus, _______  de _____________________________________ de __________. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Contratante 


