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Guia de Matrícula
2021
Utilização Pedagógica
de Materiais

Objetivos e Metodologia
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ANEXO

Guia de Matrícula – 2021
Núcleo Infantil – Infantil 1
Descrição da utilização pedagógica de materiais
QUANTIDADE UNIDADE
02

Caixa

DESCRIÇÃO
Lápis de cor
jumbo triangular
grande
12 cores

UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA
• Uso nas atividades diárias de artes.

OBJETIVOS
GERAL

♦ Favorecer o desenvolvimento
das habilidades e domínio dos
procedimentos como uma
• Instrumento (meio) para desenhar, escrever e
ferramenta para o fazer
colorir.
artístico.
JUMBO = Possui diâmetro maior, ideal para uso
escolar. Sua mina é macia, mais grossa e
resistente. O formato triangular colabora para
o desenvolvimento da motricidade fina
permitindo uma melhor preensão digital e o
controle muscular da criança, durante o
traçado e o colorido.

ESPECÍFICO

METODOLOGIA

♦ Desenvolver a
♦ Desenho sobre papel
motricidade fina a
e papelão.
partir da
exploração de
diferentes
materiais.

GRANDE = Para crianças maiores ou aquelas
que já dominaram a preensão digital,
possuindo maior facilidade no manuseio do
lápis, do domínio do espaço a ser utilizado e
da intencionalidade do uso das cores em seus
desenhos.

NOTA EXPLICATIVA:
A criança, a partir de 1 ano, utiliza os lápis de cor, preocupada com os movimentos, sons e explorações que pode fazer com os materiais novos que está conhecendo. Chamado o
início da fase evolutiva do grafismo. Aos poucos começa a compreender que pode deixar marcas no papel e que isso lhe dá extrema satisfação. O início por meio de rabiscação
passa por formas fechadas e circulares, os conhecidos badamecos, até dominar um estágio de desenho esquemático.
A figura humana, a linha de base, o respeito aos limites do espaço oferecido para a criação artística e os detalhes que a criança imprime ao representar a realidade ou sua
imaginação são resultados desse trabalho. Demonstra o equilíbrio pessoal, a organização do pensamento e das ações subsequentes. Sua influencia abrange as demais áreas
curriculares e a autoimagem do indivíduo.
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ANEXO

Guia de Matrícula – 2021
STI – Infantil 1
Descrição da utilização pedagógica de materiais
QUANTIDADE UNIDADE
02

Caixa

DESCRIÇÃO

UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA

Lápis de cor
jumbo triangular
grande
12 cores

• Durante todo o ano letivo.
Instrumento (meio) para desenhar,
escrever e colorir, utilizado nas
atividades diárias das apostilas e
nas atividades de Artes.

OBJETIVOS
GERAL
♦ Ampliar o
conhecimento de
mundo, manipulando
diferentes objetos e
materiais, explorando
suas características,
propriedades e
possibilidades de
manuseio.

ESPECÍFICO

METODOLOGIA

♦ Desenvolver a
♦ Desenho e pintura em materiais
de diferentes texturas, visando ao
motricidade fina a
desenvolvimento da motricidade
partir da exploração de
fina, permitindo uma melhor
diferentes materiais.
preensão digital e o controle
muscular da criança, durante o
traçado e o colorido.
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ANEXO

Guia de Matrícula – 2021
Núcleo Infantil – Infantil 2
Descrição da utilização pedagógica de materiais
QUANTIDADE UNIDADE

02

Caixa

DESCRIÇÃO

Lápis de cor
jumbo triangular
grande
12 cores

UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA
• Uso nas atividades diárias da apostila e
semanais nas atividades de artes.

OBJETIVOS
GERAL

♦ Utilizar diversos materiais
(meios) gráficos e plásticos
sobre diferentes superfícies
• Instrumento (meio) para desenhar, escrever e
(suportes), ajudando-a a
colorir.
evoluir em seu nível de
JUMBO = Possui diâmetro maior, ideal para uso expressão e comunicação,
escolar. Sua mina é macia, mais grossa e através do desenho e da
resistente. O formato triangular colabora para o escrita.
desenvolvimento
da
motricidade
fina,
permitindo uma melhor preensão digital e o
controle muscular da criança durante o traçado
e o colorido.

ESPECÍFICO

METODOLOGIA

♦ Desenvolver a
♦ Desenho sobre papel,
motricidade fina a
papelão e nas
partir de
atividades da apostila.
diferentes
materiais.

GRANDE = Para crianças maiores ou aquelas
que já dominaram a preensão digital, possuindo
maior facilidade no manuseio do lápis, do
domínio do espaço a ser utilizado e da
intencionalidade do uso das cores em seus
desenhos.

NOTA EXPLICATIVA:
A criança, a partir de 1 ano, utiliza os lápis de cor, preocupada com os movimentos, sons e explorações que pode fazer com os materiais novos que está conhecendo. É o chamado
início da fase evolutiva do grafismo. Aos poucos, começa a compreender que pode deixar marcas no papel e que isso lhe dá extrema satisfação. O início, por meio de rabiscação,
passa por formas fechadas e circulares, os conhecidos badamecos, até dominar um estágio do desenho esquemático.
A figura humana, a linha de base, o respeito aos limites do espaço oferecido para a criação artística e os detalhes que imprime, ao representar a realidade ou sua imaginação, são
resultados desse trabalho. Demonstra o equilíbrio pessoal, a organização do pensamento e das ações subsequentes. Sua influência abrange as demais áreas curriculares e a
autoimagem do indivíduo.
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ANEXO

Guia de Matrícula – 2021
Núcleo Infantil – Infantil 3
Descrição da utilização pedagógica de materiais
QUANTIDADE UNIDADE
02

Caixa

DESCRIÇÃO
Lápis de cor
jumbo triangular
grande
12 cores

UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA
• Uso nas atividades diárias da apostila e
semanais nas atividades de artes.

OBJETIVOS
GERAL

ESPECÍFICO

♦ Utilizar diversos materiais
♦ Desenvolver a
(meios) gráficos e plásticos
motricidade fina a
sobre diferentes superfícies
partir de diferentes
• Instrumento (meio) para desenhar, escrever
(suportes),
ajudando-a
a
evoluir
materiais
e colorir.
em seu nível de expressão e
JUMBO = Possui diâmetro maior, ideal para comunicação, através do
uso escolar. Sua mina é macia, mais desenho e da escrita.
grossa e resistente. O formato triangular
colabora para o desenvolvimento da
motricidade fina permitindo uma melhor
preensão digital e o controle muscular da
criança, durante o traçado e o colorido.

METODOLOGIA
♦ Desenho com
interferência.

GRANDE = Para crianças maiores ou
aquelas que já dominaram a preensão
digital, possuindo maior facilidade no
manuseio do lápis, do domínio do espaço a
ser utilizado e da intencionalidade do uso
das cores em seus desenhos.
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01

Unidade

Tela para
pintura
(20 cm x 30 cm)

• Uso nas atividades do Projeto de Artes.
♦ Expressar-se e comunicar-se
Período: de agosto a setembro.
através de diferentes
• Suporte característico dos grandes pintores linguagens: desenho, pintura,
permite a expressão artística de criação modelagem e colagem.
pessoal ou de releitura de obras de artistas
consagrados. Propicia o desenvolvimento
da imaginação criadora, da sensibilidade e
capacidade estética da criança pelo fazer
artístico, articulando tanto os elementos da
linguagem visual quanto os materiais e
suportes.
• Tanto na Educação Infantil quanto no
Ensino Fundamental, essa área curricular é
trabalhada durante todo o ano e apresenta
aos pais, a toda comunidade educacional e
em espaços coletivos da cidade, uma
exposição para cada segmento. Entre as
várias linguagens artísticas que são
trabalhadas e vivenciadas pelos alunos,
uma delas é a linguagem visual que utiliza
além de vários suportes, a tradicional tela
que tanto agrada às crianças e aos seus
familiares que as emolduram e expõem em
suas residências ou ambientes de trabalho.

♦ Despertar o gosto
pela arte.
♦ Perceber e utilizar
com
intencionalidade
elementos da
linguagem visual:
cor, forma e
textura.

♦ Pintura sobre tela
com meios
variados.

♦ Realizar releituras
de obras
apreciadas,
imprimindo sua
marca.

NOTA EXPLICATIVA:
A criança, a partir de 1 ano, utiliza os lápis de cor, preocupada com os movimentos, sons e explorações que pode fazer com os materiais novos que está conhecendo. É o chamado
início da fase evolutiva do grafismo. Aos poucos, começa a compreender que pode deixar marcas no papel e que isso lhe dá extrema satisfação. O início, por meio de rabiscação,
passa por formas fechadas e circulares, os conhecidos badamecos, até dominar um estágio do desenho esquemático.
A figura humana, a linha de base, o respeito aos limites do espaço oferecido para a criação artística e os detalhes que imprime, ao representar a realidade ou sua imaginação, são
resultados desse trabalho. Demonstra o equilíbrio pessoal, a organização do pensamento e das ações subsequentes. Sua influência abrange as demais áreas curriculares e a
autoimagem do indivíduo.
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ANEXO

Guia de Matrícula – 2021
Núcleo Infantil – Infantil 4
Descrição da utilização pedagógica de materiais
QUANTIDADE

UNIDADE

DESCRIÇÃO

02

Caixa

Lápis de cor
jumbo triangular
grande
12 cores

UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA

OBJETIVOS
GERAL

• Uso nas atividades diárias da apostila e
♦ Utilizar diversos materiais
semanais nas atividades de Artes.
(meios) gráficos e plásticos
sobre diferentes superfícies
• Instrumento (meio) para desenhar, escrever
(suportes), ajudando-a a
e colorir.
JUMBO = Possui diâmetro maior, ideal para evoluir em seu nível de
uso escolar. Sua mina é macia, mais grossa expressão e comunicação,
e resistente. O formato triangular colabora através do desenho e da
para o desenvolvimento da motricidade fina, escrita.

ESPECÍFICO

METODOLOGIA

♦ Utilizar os
movimentos de
preensão correta em
pinça fina.

♦ Desenho com
interferência.

♦ Despertar o gosto
pela arte.

♦ Pintura sobre tela
com meios
variados.

permitindo uma melhor preensão digital e o
controle muscular da criança durante o
traçado e o colorido.

GRANDE = Para crianças maiores ou aquelas
que já dominaram a preensão digital,
possuindo maior facilidade no manuseio do
lápis, do domínio do espaço a ser utilizado e
da intencionalidade do uso das cores em
seus desenhos.
01

Unidade

Tela para pintura
(20 cm x 30 cm)

• Uso nas atividades do Projeto de Artes.
Período: de agosto a setembro.

♦ Expressar-se e comunicarse através de diferentes
linguagens: desenho,
• Suporte característico dos grandes pintores
pintura, modelagem e
permite a expressão artística de criação
colagem.
pessoal ou de releitura de obras de artistas
consagrados. Propicia o desenvolvimento
da imaginação criadora, da sensibilidade e
capacidade estética da criança pelo fazer
artístico, articulando tanto os elementos da
linguagem visual quanto os materiais e
suportes.
Tanto na Educação Infantil quanto no Ensino
Fundamental, essa área curricular é
trabalhada durante todo o ano e apresenta aos

♦ Perceber e utilizar
com intencionalidade
elementos da
linguagem visual:
cor, forma e textura.
♦ Realizar releituras de
obras apreciadas,
imprimindo sua
marca.
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pais, a toda comunidade educacional e em
espaços coletivos da cidade, uma exposição
para cada segmento. Entre as várias
linguagens artísticas que são trabalhadas e
vivenciadas pelos alunos, uma delas é a
linguagem visual que utiliza além de vários
suportes, a tradicional tela que tanto agrada às
crianças e aos seus familiares que as
emolduram e expõem em suas residências ou
ambientes de trabalho.

NOTA EXPLICATIVA:
A criança, a partir de 1 ano, utiliza os lápis de cor, preocupada com os movimentos, sons e explorações que pode fazer com os materiais novos que está conhecendo. É o
chamado início da fase evolutiva do grafismo. Aos poucos, começa a compreender que pode deixar marcas no papel e que isso lhe dá extrema satisfação. O início, por meio de
rabiscação, passa por formas fechadas e circulares, os conhecidos badamecos, até dominar um estágio do desenho esquemático.
A figura humana, a linha de base, o respeito aos limites do espaço oferecido para a criação artística e os detalhes que imprime, ao representar a realidade ou sua imaginação, são
resultados desse trabalho. Demonstra o equilíbrio pessoal, a organização do pensamento e das ações subsequentes. Sua influência abrange as demais áreas curriculares e a
autoimagem do indivíduo.
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ANEXO

Guia de Matrícula – 2021
Núcleo Infantil – Infantil 5
Descrição da utilização pedagógica de materiais
QUANTIDADE UNIDADE

02

Caixa

DESCRIÇÃO

Lápis de cor
grande
12 cores

UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA
• Uso nas atividades diárias da apostila e
semanais nas atividades de artes.
• Instrumento (meio) para desenhar, escrever e
colorir.
GRANDE = Para crianças maiores ou aquelas
que já dominaram a preensão digital,
possuindo maior facilidade no manuseio do
lápis, do domínio do espaço a ser utilizado e
da intencionalidade do uso das cores em seus
desenhos.

OBJETIVOS
GERAL
♦ Utilizar diversos materiais
(meios) gráficos e plásticos
sobre diferentes superfícies
(suportes), ajudando-a a
evoluir em seu nível de
expressão e comunicação,
através do desenho e da
escrita.

ESPECÍFICO

METODOLOGIA

♦ Utilizar os movimentos ♦ Desenho com
interferência e
de preensão correta
pinturas de
em pinça fina.
imagens nas
apostilas e em
outros suportes.
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01

Unidade

Tela para pintura
(20 cm x 30 cm)

• Uso nas atividades do Projeto de Artes.
Período: de agosto a setembro.

♦ Expressar-se e comunicarse através de diferentes
linguagens: desenho,
• Suporte característico dos grandes pintores pintura, modelagem e
permite a expressão artística de criação colagem.
pessoal ou de releitura de obras de artistas
consagrados. Propicia o desenvolvimento da
imaginação criadora, da sensibilidade e
capacidade estética da criança pelo fazer
artístico, articulando tanto os elementos da
linguagem visual quanto os materiais e
suportes.

♦ Despertar o gosto pela ♦ Pintura sobre tela
arte;
com uso de pincel
e tinta acrílica.
♦ Perceber e utilizar com
intencionalidade
elementos da
linguagem visual: cor,
forma e textura;

♦ Realizar releituras de
obras apreciadas
imprimindo sua marca.

• Tanto na Educação Infantil quanto no Ensino
Fundamental, essa área curricular é
trabalhada durante todo o ano e apresenta,
aos pais, a toda a comunidade educacional e
em espaços coletivos da cidade, uma
exposição para cada segmento. Entre as
várias linguagens artísticas que são
trabalhadas e vivenciadas pelos alunos – uma
delas é a linguagem visual, que utiliza, além
de vários suportes, a tradicional tela que tanto
agrada às crianças e aos seus familiares, que
as emolduram e expõem em suas residências
ou ambientes de trabalho.

NOTA EXPLICATIVA:
A criança, a partir do 1º ano, utiliza os lápis de cor, preocupada com os movimentos, sons e explorações que pode fazer com os materiais novos que está conhecendo. Chamado o
início da fase evolutiva do grafismo. Aos poucos começa a compreender que pode deixar marcas no papel e que isso lhe dá extrema satisfação. O início por meio de rabiscação
passa por formas fechadas e circulares, os conhecidos badamecos, até dominar um estágio de desenho esquemático.
A figura humana, a linha de base, o respeito aos limites do espaço oferecido para a criação artística e os detalhes que a criança imprime ao representar a realidade ou sua
imaginação são resultados desse trabalho. Demonstra o equilíbrio pessoal, a organização do pensamento e das ações subsequentes. Sua influencia abrange as demais áreas
curriculares e a autoimagem do indivíduo.
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ANEXO

Guia de Matrícula – 2021
STI – Infantil 2 ao 5
Descrição da utilização pedagógica de materiais
QUANTIDADE UNIDADE
02

Caixa

DESCRIÇÃO
Lápis de cor jumbo
triangular grande
12 cores

UTILIZAÇÃO
PEDAGÓGICA
• Durante todo o ano letivo.
• Instrumento (meio) para
desenhar, escrever e colorir,
utilizado nas atividades diárias
das apostilas e nas atividades
de artes.

OBJETIVOS
GERAL
♦ Ampliar o
conhecimento de
mundo, manipulando
diferentes objetos e
materiais, explorando
suas características,
propriedades e
possibilidades de
manuseio.

ESPECÍFICO

METODOLOGIA

♦ Desenvolver a
♦ Desenho e pintura em materiais
motricidade fina a
de diferentes texturas, visando ao
partir da exploração de
desenvolvimento da motricidade
diferentes materiais.
fina, permitindo uma melhor
preensão digital e o controle
♦ Aperfeiçoar o
muscular da criança, durante o
movimento de pinça.
traçado e o colorido.
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Guia de Matrícula – 2021
1º ANO

ANEXO

Descrição da utilização pedagógica de materiais
QUANTIDADE UNIDADE

02

Caixa

DESCRIÇÃO

Lápis de cor
grande
12 cores

UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA
• Uso nas atividades diárias da apostila e
semanais nas atividades de artes.
• Instrumento (meio) para desenhar, escrever
e colorir.
GRANDE = Para crianças maiores ou aquelas
que já dominaram a preensão digital,
possuindo maior facilidade no manuseio do
lápis, do domínio do espaço a ser utilizado e
da intencionalidade do uso das cores em
seus desenhos.

OBJETIVOS
GERAL

ESPECÍFICO

METODOLOGIA

♦ Utilizar diversos materiais ♦ Utilizar os movimentos ♦ Desenho
com
(meios)
gráficos
e de preensão correta em interferência
e
plásticos sobre diferentes pinça fina.
pinturas de imagens
superfícies
(suportes),
nas apostilas e em
outros suportes.
ajudando-a a evoluir em
seu nível de expressão e
comunicação, através do
desenho e da escrita
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01

Unidade

Tela para
pintura (20 cm x
30 cm)

• Uso nas atividades do Projeto de Artes.
Período: de agosto a setembro.

♦ Expressar-se e comunicar- ♦ Despertar o gosto pela ♦ Pintura sobre tela
se através de diferentes arte.
com uso de pincel,
linguagens:
desenho,
• Suporte característico dos grandes pintores
♦ Perceber e utilizar com tinta acrílica e outros
meios.
permite a expressão artística de criação pintura, modelagem e intencionalidade
colagem.
pessoal ou de releitura de obras de artistas
elementos da linguagem
consagrados. Propicia o desenvolvimento
visual: cor, forma e
da imaginação criadora, da sensibilidade e
textura.
capacidade estética da criança pelo fazer
♦ Realizar releituras de
artístico, articulando tanto os elementos da
obras apreciadas
linguagem visual quanto os materiais e
imprimindo sua marca.
suportes.
• Tanto na Educação Infantil quanto no
Ensino Fundamental, essa área curricular é
trabalhada durante todo o ano e apresenta
aos pais, a toda comunidade educacional e
em espaços coletivos da cidade, uma
exposição para cada segmento. Entre as
várias linguagens artísticas que são
trabalhadas e vivenciadas pelos alunos,
uma delas é a linguagem visual que utiliza
além de vários suportes, a tradicional tela
que tanto agrada às crianças e aos seus
familiares que as emolduram e expõem em
suas residências ou ambientes de trabalho.

NOTA EXPLICATIVA:
A criança, a partir do 1º ano, utiliza os lápis de cor, preocupada com os movimentos, sons e explorações que pode fazer com os materiais novos que está conhecendo. Chamado o
início da fase evolutiva do grafismo. Aos poucos começa a compreender que pode deixar marcas no papel e que isso lhe dá extrema satisfação. O início por meio de rabiscação
passa por formas fechadas e circulares, os conhecidos badamecos, até dominar um estágio de desenho esquemático.
A figura humana, a linha de base, o respeito aos limites do espaço oferecido para a criação artística e os detalhes que a criança imprime ao representar a realidade ou sua
imaginação são resultados desse trabalho. Demonstra o equilíbrio pessoal, a organização do pensamento e das ações subsequentes. Sua influencia abrange as demais áreas
curriculares e a autoimagem do indivíduo.
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ANEXO

Guia de Matrícula – 2021
2º ANO
Descrição da utilização pedagógica de materiais
QUANTIDADE UNIDADE
02

Unidade

DESCRIÇÃO
Tela para pintura
(20 cmx30 cm)

UTILIZAÇÃO
PEDAGÓGICA

OBJETIVOS
GERAL

• Pintar sobre tela uma ♦ Expressar
ideias
e
imagens por meio da arte.
paisagem.
o
senso
• Fazer a releitura de Desenvolver
a
partir
da
obras de pintores estético
apreciação
de
diferentes
célebres.
obras de arte.
• Semana de Artes em
março. Uma tela para
o primeiro semestre.
• Amostra Cultural em
agosto. Uma tela
para
o
segundo
semestre.

ESPECÍFICO
♦Utilizar diversos materiais
(meios) gráficos e plásticos
sobre TELA. Fazer uso de
técnicas de pintura e
desenho.

METODOLOGIA
♦Em março cada aluno receberá
uma tela, tintas e pincel para
pintar sua paisagem a partir das
histórias contadas. Os alunos
farão a exposição das pinturas
na Semana das Artes.
♦Em
agosto,
cada
aluno
receberá uma tela, tintas e
pincel para pintar a obra de arte
escolhida,
fazendo
sua
releitura. Os alunos farão a
exposição das pinturas na
Amostra Cultural.
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ANEXO

Guia de Matrícula – 2021
3º ANO
Descrição da utilização pedagógica de materiais
QUANTIDADE

UNIDADE

DESCRIÇÃO

02

Unidade

Tela para pintura
(20 cm x 30 cm)

UTILIZAÇÃO
PEDAGÓGICA

OBJETIVOS
GERAL

• Pintar sobre tela uma ♦ Expressar ideias e
paisagem.
imagens por meio da
arte. Desenvolver o
• Fazer a releitura de
senso estético a partir
obras de pintores
da apreciação de
célebres.
diferentes obras de
• Semana de Artes em arte.
março. Uma tela para
o primeiro semestre.
• Amostra Cultural em
agosto. Uma tela para
o segundo semestre.

ESPECÍFICO

METODOLOGIA

♦ Utilizar diversos
materiais (meios)
gráficos e plásticos
sobre tela.

♦ Em março, cada aluno receberá uma tela,
tintas e pincel para pintar sua paisagem a
partir das histórias contadas. Os alunos
farão a exposição das pinturas na Semana
♦ Fazer uso de técnicas de das Artes.
♦ Em agosto, cada aluno receberá uma tela,
pintura e desenho.
tintas e pincel para pintar a obra de arte
escolhida, fazendo sua releitura. Os
alunos farão a exposição das pinturas na
Amostra Cultural.
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2021/ DIVERSOS/RELAÇÃO DE MATERIAL / DECON

ANEXO

Guia de Matrícula – 2021
4º ANO
Descrição da utilização pedagógica de materiais
QUANTIDADE UNIDADE

02

Unidade

DESCRIÇÃO

Tela para pintura
(20 cm x 30 cm)

UTILIZAÇÃO
PEDAGÓGICA
• Pintar sobre tela uma
paisagem.
• Fazer a releitura de
obras de pintores
célebres.
• Semana de Artes em
março. Uma tela para o
primeiro semestre.
• Amostra Cultural em
agosto. Uma tela para o
segundo semestre.

OBJETIVOS
GERAL

ESPECÍFICO

♦ Expressar ideias e ♦ Utilizar diversos materiais
imagens por meio da (meios) gráficos e
arte.
plásticos sobre TELA.
♦ Desenvolver o senso ♦ Fazer uso de técnicas de
estético sobre a partir pintura e desenho.
da
apreciação
de
diferentes obras de
arte.

METODOLOGIA
♦ Em março cada aluno receberá uma
tela, tintas e pincel para pintar sua
paisagem a partir das histórias
contadas. Os alunos farão a
exposição das pinturas na Semana
das Artes
♦ Em agosto cada aluno receberá uma
tela, tintas e pincel para pintar a obra
de arte escolhida, fazendo sua
releitura. Os alunos farão a
exposição das pinturas na Amostra
Cultural.
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2021/ DIVERSOS/RELAÇÃO DE MATERIAL / DECON

ANEXO

Guia de Matrícula – 2021
5º ANO
Descrição da utilização pedagógica de materiais
QUANTIDADE UNIDADE
02

Unidade

DESCRIÇÃO
Tela para pintura
(20 cm x 30 cm)

UTILIZAÇÃO
PEDAGÓGICA
• Pintar sobre tela uma
paisagem.
• Fazer a releitura de obras
de pintores célebres.
• Semana de Artes em
março. Uma tela para o
primeiro semestre.
• Amostra Cultural em
agosto. Uma tela para o
segundo semestre.

OBJETIVOS
GERAL

ESPECÍFICO

METODOLOGIA

♦ Expressar ideias e ♦ Utilizar diversos
imagens por meio da materiais (meios)
arte.
gráficos e plásticos
sobre TELA.
♦ Desenvolver o senso

♦ Em março, cada aluno receberá uma
tela, tintas e pincel para pintar sua
paisagem a partir das histórias
contadas. Os alunos farão a exposição
estético sobre a partir ♦ Fazer uso de técnicas de das pinturas na Semana das Artes.
♦ Em agosto, cada aluno receberá uma
pintura e desenho.
da apreciação de
tela, tintas e pincel para pintar a obra
diferentes obras de
de arte escolhida, fazendo sua
arte.
releitura. Os alunos farão a exposição
das pinturas na Amostra Cultural.

16

2021/ DIVERSOS/RELAÇÃO DE MATERIAL / DECON

ANEXO

Guia de Matrícula – 2021
STI – 1º Ano - F1
Descrição da utilização pedagógica de materiais
QUANTIDADE

UNIDADE

DESCRIÇÃO

02

Caixa

Lápis de cor jumbo
triangular grande
12 cores

UTILIZAÇÃO
PEDAGÓGICA
• Durante todo o ano letivo.

OBJETIVOS
GERAL

♦ Ampliar o
conhecimento de
• Instrumento (meio) para
mundo, manipulando
desenhar, escrever e colorir,
utilizado nas atividades diárias diferentes objetos e
materiais, explorando
das apostilas e nas atividades
suas características,
de artes.
propriedades e
possibilidades de
manuseio.

ESPECÍFICO

METODOLOGIA

♦ Desenvolver a
♦ Desenho e pintura em materiais
motricidade fina a
de diferentes texturas, visando ao
partir da exploração de
desenvolvimento da motricidade
diferentes materiais.
fina, permitindo uma melhor
preensão digital e o controle
♦ Aperfeiçoar o
muscular da criança, durante o
movimento de pinça.
traçado e o colorido.
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2021/ DIVERSOS/RELAÇÃO DE MATERIAL / DECON

ANEXO

Guia de Matrícula – 2020
STI – 2º ao 5º ANO - F1
Descrição da utilização pedagógica de materiais
QUANTIDADE

UNIDADE

DESCRIÇÃO

02

Caixa

Lápis de cor
grande
12 cores

UTILIZAÇÃO
PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

GERAL

ESPECÍFICO

METODOLOGIA

• Uso nas atividades diárias
durante todo o ano letivo e
atividades de artes;

♦ Estimular a coordenação ♦ Ampliar o conhecimento ♦ Desenho e pintura em materiais de
motora fina e o senso
acerca do uso das cores; diferentes texturas;
estético.
♦ Diferenciar cores
♦ Confecção de painéis e cartazes.
• Preparação de trabalhos
primárias e secundárias,
para a Amostra Cultural nos
explorando-as a partir de
meses de agosto e
misturas.
setembro.
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