
                        
                               Centro Educacional Margarida 

Lista de Material Escolar 
2023 

 
 

 

 
 

 
Ø 02 cadernos grandes de 48 folhas (Português e Matemática) 
Ø 02 cadernos grandes de 48 folhas (Ciências,História e 

Geografia) 
Ø 02 livros de história de acordo c/ a idade: 9 a 10 anos 
Ø 01 vidro de cola 90g 
Ø 02 lápis, 1 apontador, 2 borrachas 

Ø 01 caneta marca texto 
Ø 01 caixa de hidrocor grande (12 cores) 
Ø 01 tesoura sem ponta (Tramontina ou 

Mundial) 
Ø 01 caixa de lápis de cor grande (12 cores) 

                                                                      Esses materiais deverão permanecer diariamente na mochila, e renová-los quando necessário. 
 
 
 

Ø 01 lápis HB 
Ø 01 bloco A4 de papel Canson 
Ø 01 tesoura sem ponta 
Ø 06 vidros de 30 ml de tinta guache nas cores (verde, amarelo, 

azul, vermelho, branco e preto) 
Ø 01 folha de E.V.A 
Ø 01 tubo de 100ml de cola de tecido 
Ø 04 vidros de tintas neon de 30 ml de tecido, nas cores de    

preferência do aluno 
Ø 01 vidro de purpurina 
Ø 01 caixa de lápis de cor 
Ø 01 Pasta polionda amarela (reaproveitar)   
Ø 01 tubo de tinta relevo  
Ø 01 régua de 30 cm 
Ø 01 caixa de hidrocor. 
Ø 01 pacote de colorset  

Ø 01 folha de cartãozinho (preta) 
Ø 01 tela para pintura 40x40 cm ( com nome e ano 

no verso) 
Ø 01 boné branco 
Ø 04 canetas permanentes de cores variadas. 
Ø 01 saquinho de pompom 20mm de cores variadas. 
Ø 50 cm de arame galvanizado espessura fina 

número 20 
Ø 01 fio de led na cor branca 
Ø 01 saquinhos de contas de cores variadas 
Ø  01 pasta de trilho transparente (reaproveitar) 
Ø 05 Folhas de papel de transparência A4 
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Ø Material do Sistema de Ensino PH (Material Atualizado) contendo todas as disciplinas – R$ 1.562,44 
Ø Projeto MenteInovadora MindLab - Kit completo anual (Kit Atualizado) - R$373,64 
Ø Programa Bilíngue de Inglês High Five- R$819,39 
Ø Projeto LIV (Laboratório Inteligência de Vida) R$299,59 
Ø Paradidático: 

Bulling. Vamos Mudar de Atitude! Autor: Fejjerson Galdino- Editora Noronha América R$36,00 
       Fiz o que pude - Autora: Lucília Junqueira- Editora Moderna R$65,00 
       O Ponto- Autor: Peter.H.Reynolds – Ed. WMF R$49,90 
Ø Uniforme 

                                               
 
 
 
 

 
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 condições de pagamento. 
• 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 

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

Ensino Fundamental I - 4º ano 

 
Material de Arte 

Disponível na Livraria Big 
Material Obrigatório de uso Exclusivo do CEM 

 

Material Individual 
 

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 
 
 

O material de arte deverá vir dentro de uma pasta polionda amarela com nome 
 


