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LISTA DE MATERIAL
2022

Maternal

1 . Material individual do aluno
06 Potes de pintura a dedo (cores variadas)
Lápis de cor aquarelável (12 cores)
01 Tesoura para massinha
01 Toalha de mão com nome
01 Garrafinha com nome
01 Camisa branca (em tamanho maior para uso nas aulas de Arte)
02 Pastas clear book yes bd-30s transparente – 30fls
01 Pasta polionda A3 com alça (cor: transparente)
02 Trocas de uniforme escolar
01 Tela de pintura 35x27cm (enviar somente quando solicitado)
01 Pincel batedor- tamanho 4
01 Pincel pequeno n°14
01 Trincha
01 Rolo de pintura 0,5
01 Tesoura sem ponta
01 Apontador para lápis jumbo
06 Blocos de papel Canson A3 (3 para cada semestre)

2. Livros de literatura
Confusão no jardim,
de Ferruccio Verdolin Filho.
Edição

Renovada

Paulo:

FTD,

2006

–

São
(série

acalanto).

Os espinafres,
de Claude Ponti. 1ª edição –
São Paulo: FTD, 2020.

objetivobarra
objetivobarra.com.br

2

LISTA DE MATERIAL
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Maternal

3. Material para ter em casa (Execução das
atividade em família)
06 Potes de pintura a dedo (250ml – cores variadas)
Caixa de cola colorida
Caixa de giz de cera triangular
Jogo de caneta hidrocor ponta grossa
Caixa de lápis de cor triangular jumbo
Borracha
Caixa de giz de cera (Meu primeiro giz)
Vidro de cola branca
Lápis de escrever (jumbo)
Apontador para lápis jumbo

Observação importantes
·Todo material de uso individual deve conter etiqueta com o nome completo do aluno;
·Poderão ser solicitados, ao longo do ano, outros materiais para atividades pedagógicas e reposição, bem como
taxas para eventos culturais e atividades externas.

Rio de Janeiro, janeiro de 2022.

UNIDADE OLÍMPICA – Av. Jaime Poggi, 100 – Barra da Tijuca – RJ – CEP: 22775-130
Horário de Funcionamento de Segunda a Sexta, das 08h às 19h, Sábado das 9h às 12h ou em outro horário mediante
agendamento.
CENTRAL DE ATENDIMENTO: 3400-8144/3400-8143
www.objetivobarra.com.br
CNPJ: 29.997.908/0001-01
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