
 

➢ 01 creme dental* 
➢ 01 escova de dente* 
➢ 01 garrafa squeeze (p/água) *  
➢ 01 toalha para lanche* 
➢ 01 conjunto de colher e garfo pequeno 

                                            * Renova-los quando necessário. 

 

PAPÉIS 

➢ 04 Folhas de papel lixa 

➢ 03 pacotes de Papel Criativo Colorset A4 120g (24 folhas) 

➢ 01 pacote de Papel com Glitter A4 (5 folhas) – OFF PAPER** 

➢ 03 folhas de EVA (2 lisos e 1 com estampa) 

➢ 02 folhas de papel camurça (cores claras) 

➢ 01 pacotes de papel A4 estampado 

➢ 02 folhas de papel silhueta (cores claras)  
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➢ 02 cadernos de atividades – R$ 82,00 (R$41,00 cada) 
➢ Programa Bilíngue de Inglês High Five R$819,39 

➢ Apostila pH R$783,40 
➢ Projeto LIV (Laboratório Inteligência de Vida) R$ 299,59 

➢ Uniformes 

 
  

  
 
 
 
 

 
 

                                                                                                          Observações Importantes 
 

• O material exclusivo do CEM deverá ser adquirido até o dia 05/01/2023 para garantir a entrega na 1º semana de aula e as condições de 
pagamento. 

• Material deverá ser entregue entre os dias 24 e 28 de janeiro, no CEM 

• Todo material deverá vir com o nome do aluno, exceto as folhas, e encapado de plástico. 

• O material de uso exclusivo do CEM deverá ser adquirido na Livraria Big 

• Todo material do aluno é para uso individual. 

• Etiquetar todo material com o nome do aluno e escrever o nome em todas as peças de uniformes do aluno. 

• A escola não se responsabiliza por nenhum material sem identificação. 

• Inícios das aulas:02/02/2023 

• As marcas sugeridas são aquelas que apresentam a melhor relação custo benefício, com qualidade comprovada, garantindo o melhor 
aproveitamento nas atividades realizadas. Destaca-se, porém, que a escolha da marca é opcional. 

                                                         
                                                            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)26644715 
Tel. do CEM: (22) 2665-4137/ 2665-4136 / (22)26644715   

  Educação Infantil - 3º Período 

Disponível na Livraria Big 
Material Obrigatório de uso Exclusivo do CEM 

 

Material para manter na mochila 

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 

 

Material Individual  VARIEDADES 

 

➢ 01 estojo de hidrocor c/ 24 cores -FABER CASTELL** 

➢ 01 caixa de giz de cera Color Gel c/12 unidades 

➢ 01 caixa de giz de cera c/ 12 unidades 

➢ 01 caixa de lápis de cor c/ 12 cores – FABER CASTEL** 

➢ 02 canetas retroprojetor (cores diferentes) 

➢ 04 caixas de massa de modelar (SOFT) – ACRILEX** 

➢ 01 tesoura s/ ponta MUNDIAL** ou TRAMONTINA** 

➢ 04 pastas de trilho transparente na cor branca 

➢ 01 pasta de elástico transparente 

➢ 01 pasta catálogo preta c/ 10 envelopes plásticos 

➢ 01 estojo triplo grande (para hidrocor e lápis de cor). 

➢ 01 estojo pequeno (para lápis, borracha, apontador, 

cola e tesoura) 

➢ 08 lápis, 02borracha e 01 apontador 

➢ 01 saquinho de forma de docinho estampada 

➢ 01 rolo de fita adesiva 50x50 mm 

➢ 01 rolo de fita crepe 

➢ 01 tela para pintura 30x40 

➢ 02 pacotes de pompom colorido 20mm c/45 

➢ 01 pacote de etiqueta bolinha12x12 mm c/90 
➢ 01 camisa branca do tamanho do aluno 

 
                                     ** Marca comercial sugerida 

 

POTES 
➢ 02 potes de tinta para tecido neon 37ml (cores diferentes) 

➢ 02 vidros de cola branca 250g. com bico – ACRILEX** 

➢ 01 Caixa colorida (6 cores) – ACRILEX** 

➢ 01 Caixa de guache 18ml (6 cores) /tampa com pincel- ACRILEX** 

➢ 01 Cola bastão- PRITT** 

➢ 02 potes de tinta para tecido 37ml (cores diferentes) - ACRILEX** 
                                                ** marca comercial sugerida 
 

 



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

mailto:cem@cem.g12.br

