Centro Educacional Margarida
6º ANO
Ensino Fundamental II
2019
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
MATERIAL INDIVIDUAL (*)
• 01 caderno grande de 02 matérias para português
• As outras 7(sete) disciplinas ficam a critério de cada um a quantidade de cadernos.
• 01 agenda

Material para desenho geométrico
• 01 régua 30 cm
• 01 compasso
• 01 transferidor
• 01 par de esquadros

MATERIAL DE ARTES INDIVIDUAL (*)
• 01bloco A4 de papel p/ desenho (tipo Canson)
• 01 lápis HB ou Nº2
• 01 Lápis 6B
• 01 apontador
• 01 borracha macia para desenho
• 01 caneta marcador permanente ponta dupla na cor
preta
• 01 cola branca 100g
• 01 cola do artesão 60ml (cola de silicone líquido)
• 01 tesoura com nome gravado
• 02 folhas de papel vegetal A4 (trazer enrolado, não
pode dobrar)
• 01 caixa de lápis de cor c/ 12 cores aquarelável
• 01 caixa de canetas hidrográficas – 12 cores

➢

• 01 kit tinta guache com 6 cores Neon 15ml Acrilex
• 03 pincéis chatos: nº 04,10 e 14
• 01 godê ou paleta para pintura
• 01 pasta para guardar o material
• 07 temperas guache 30ml nas seguintes cores: azul turquesa, amarelo
ouro, magenta, vermelho fogo, verde folha, preto e branco
• 01 pacote de perfex
• 01 tela 20x20cm
• 01 tela 9x12cm
• 01 pacote de cartolina dupla face A4 (cores sortidas)
• 01 folha de cartolina branca
• 01 folha de cartolina dupla face colorida
• 01 folha de papel 40 kg

ATENÇÃO :

➢
➢
➢
➢

O aluno também deverá levar para a sala de Arte a régua, o compasso e o par de esquadros que constam do material
individual.
Colocar o nome do aluno nos materiais individuais.
Somente as folhas grandes serão de uso coletivo, portanto, ficarão no colégio, o restante ficará na pasta do aluno.
O aluno deverá administrar seu material para que nada falte durante o ano. Caso perca ou acabe algum material, favor
providenciar a reposição para que o trabalho do mesmo não fique prejudicado.

LIVROS DIDÁTICOS
•

R$ 1.626,43

Material do Sistema de Ensino PH (Material Reformulado - ENEM) contendo todas as disciplinas (Inglês/Desenho
Geométrico) + BÔNUS: Plurall (Plantão de dúvidas online) + Projeto Mind Lab 2.0 – R$ 1.559,43

•

Dicionário de Inglês: The Landmark Dictionary New – Ed. Richmond - Editora Moderna – R$ 67,00

LIVROS PARADIDÁTICOS

R$ 176,40

➢ 1º Bimestre: A Ilha Perdida – Autora: Maria José Depré – Editora Ática R$ 49,50
➢ 2º Bimestre: A Montanha Encantada – Autor: Maria José Drupé – Ed. Ática R$ 40,00
➢ 3º Bimestre: Correndo Contra o Destino - Autor: Raul Drewnick - Editora Ática R$ 47,00
➢ 4º Bimestre: O Menino do Dedo Verde – Autora: Maurice Druon – Ed. José Olympio R$ 39,90
Obs.: Os livros paradidáticos deverão ser adquiridos no início do ano.

Valor total dos livros – R$ 1.802,83

Formas de Pagamento
➢ À vista: desconto de 4%( somente dinheiro)
➢ Cartão de crédito em até 10x de R$ 180,28
NÃO aceitamos cheques

Obs.:
1° Durante o ano letivo serão requisitados outros materiais de acordo com os objetivos a serem trabalhados.
2° Todo material será da responsabilidade do aluno, que deverá trazer dentro de sua pasta, nos dias de aula, com o nome do mesmo em todos os itens.
3º O material do Sistema PH deverá ser adquirido na LIVRARIA BIG.
(*) Material não incluído no valor da lista
Veja a lista de material em: www.cem.g12.br
O material exclusivo do CEM deverá ser adquirido na Livraria BIG (Araruama Lagoa Shopping).
Horário de funcionamento – De segunda à sábado: de 09h30 às 21h. Aos domingos: de 15h30 às 21h.
Tel. do CEM: (22) 2665-4137/ 2665-4136 / 2664-1708

