
 

 

                                   Centro Educacional Margarida  
Lista de Material Escolar 

2023  
Ensino Médio - 1º Ano  

 
   Material Individual 
 
 
01 borracha  
01 lápis preto HB  
01 apontador 
01 caderno grande de 10 matérias ou fichário  
02 canetas (azul e preta)   
 
 
 
 
Ø Plataforma Educacional Ph digital + device anual (Chromebook.Google Learning Book) Contendo 

todas as disciplinas e funcionalidade de apoio – R$2.804,38 

 

 

Ø Projeto LIV (Laboratório Inteligência de Vida) R$299,59  
Ø Paradidático: 

 
1º Bimestre- Quem Mexeu no meu Queijo – Spencer Johnson – Ed.Record R$ 44,90 
2º Bimestre- O Autor da Barca do Inferno – Gil Vicente – Ed.Moderna R$43,00  
3º Bimestre- A Carta de Pero Vaz de Caminha – Douglas Tufano – Ed.Moderna R$43,00 
4º Bimestre- Senhora – José de Alencar – Ed. Ática R$37,00 
Ø Uniformes

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observações Importantes 

 
• O material de uso exclusivo do CEM deverá ser adquirido na Livraria Big.  
• O material exclusivo do CEM deverá ser adquirido até o dia 05/01/2023 para garantir a entrega na 

1º semana de aula e condições de pagamento.  
• Os paradidáticos deverão ser adquiridos no início do ano.  
• Inícios das aulas:02/02/2023 
• Sobre o Chromebook:  

O Chromebook é um computador voltado à educação e customizado com os conteúdos pedagógicos adotados pela 
escola para seus alunos, de forma a apoiar o corpo docente com o monitoramento dos processos individuais de 
aprendizagem. O Chromebook possui a licença Google Chrome Education. Será entregue em contrato de comodato 
anual um Chromebook Lenovo para cada aluno no início do ano contendo todo conteúdo e serviços da plataforma 
pH. O comodato será encerrado com ano letivo e o dispositivo deverá ser entregue em perfeito estado de 
conservação. 

 
 

Veja a lista de material em: www.cem.g12.br 
Livraria Big(Shopping Araruama) 

Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 10h às 20h. 
Telefone/Whatsapp (22)26644715Tel. do CEM: (22) 2665-4137/ 2665-4136 / (22)26644715 

Dúvidas? Envie um e-mail diretamente para: cem@cem.g12.br 
 

Formas de Pagamento 
À vista: desconto de 8% (Dinheiro ou PIX) 
Cartão de crédito: em 10x sem juros  
Cartão de crédito: 6x com 4 % de desconto 
Não aceitamos Cheques 
Compre diretamente na Livraria Big ou através do WhatsApp:2664-4715 

Disponível na Livraria Big 
Material Obrigatório de uso Exclusivo do CEM 

 


