
Escola Ana Moraes 
Educação Infantil e Ensino Fundamental 

 

LISTA DE MATERIAL – 3º ANO - 2021 
 

Atenção!! Pratique o consumo consciente, antes de comprar o material verifique o que 

poderá ser reutizado. 
 

06- Cadernos brochurão grande capa dura liso de 03 de 48fls. e 03 de 96 fls.)  

01- Estojo; 

02- Borrachas;  

04- Lápis pretos nº 2;          

01 - Caixa de lápis de cor 12 cores ou mais,  

01- Apontador com depósito;  

02- Caneta esferográfica azul e vermelha;  

01- Canetinhas hidrográficas e 01 caneta marca texto 

01- Corretor Líquido (corretivo); 

01- Tesoura sem ponta; 

03- Pastas catálogo lisa com 30 plásticos (para arquivo das avaliações, literária e artes); 

01- Cola bastão pequeno; 02 colas branca liquida tipo tenaz 

01- Régua 30 cm;  

01 Caixa de pintura a dedo com cores primárias e secundárias; 

01 Caixa de aquarela (Acrilex) 

Pincel de cabo amarelo condor nº 4; nº 8; nº16; nº 22;  

01 - Perfex para limpeza das mãos e pinceis nas aulas de pintura; 

01 - Novelo de lã e 01 linha de bordar (qualquer cor); 

01 – Pacote Palitos de sorvetes; 

01 - Rolinho para pintura; 

01 - Um avental para pintura ou uma camiseta usada grande. 

Os livros serão adquiridos somente na escola. 

O material deverá estar com nome. 

AS REPOSIÇÕES SERÃO SOLICITADAS PELA PROFESSORA AO LONGO DO ANO. 

No decorrer do ano serão solicitados materiais alternativos como, por exemplo, reciclados. 

Não é permitido o uso de lapiseiras. Evitar material de uso diário (estojo, apontador, etc.) que 

chame muita atenção, pois atrapalha a concentração em sala de aula. 

Fones: 2484-3800/ 2486-9003/ Whatsapp 95583-8634   

E-mail: escolaanamoraes@hotmail.com 

Maeli Confecções 

Uniforme Escolar 

Rua Tarauacá, 780 JD. 

Cumbica- Guarulhos/SP 

Tel: 11 2412-2292 ou  

       11 4845-2551 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Segunda á sexta das 07h30min 

às 17h30min 

Último sábado do mês 08h00min 

Às 13h00min 

Para ser atendido toque o 

interfone da porta de aço azul. 

 

INÍCIO DO ANO 

LETIVO 21/01/2021 
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