
Centro Educacional Margarida  
Lista de Material Escolar 2023 

 

 

Ensino Fundamental I - 8º ano  
 
 

Material Individual 
 
➢ 01 Caderno grande de 02 matérias para Português  

As outras 7(sete) disciplina ficam a critério de cada um a quantidade de cadernos  
➢ 01 Régua 30cm  

➢ 01 compasso 

➢ 01 transferidor 

➢ 01 par de esquadros  
 

Material de Arte 
 
➢ 01 bloco A4 p / desenho (tipo Canson) 
 

➢ 02 lápis grafite: HB e 6B 

➢ 01 régua de 30cm 

➢ 01 compasso (pode usar o compasso de desenho 
geométrico)  

➢ 01 godê ou paleta para pintura. 

➢ 01 Borracha 

➢ 01 caixa de lápis de cor aquarelável - 12 cores 

➢ 01 cx de canetas hidrográficas- 12 cores 

➢ 01 caneta marcador permanente ponta 
(0,4mm/1,0mm) na cor preta 

➢ 01 cola branca 100g  

 
 
 
➢ 01 cola do artesão 60 ml ou 100ml (cola de silicone 

líquido) 

➢ 01 tesoura com nome 

➢ 03 pincéis chatos: nº 04,10 e 14 

➢ 03 pincéis redondo fino n°0,10 e 20 

➢ 07 potes de tinta guache 30 ml nas seguintes cores: 
azul turquesa, amarelo ouro, magenta, vermelho fogo, 
verde folha, preto e branco  

➢ 01 pacote de cartolina dupla face A4(cores sortidas) 

➢ 01 rolo de fita crepe 

➢ 02 telas para pintura 15x30 

➢ 01 pacote de perfex 

 
Disponível na Livraria Big  
Material Obrigatório de uso Exclusivo do CEM 

 
➢ Material do Sistema de Ensino PH (Material Reformulado -ENEM) contendo todas as disciplinas – R$1.961,17 
 

➢ Projeto LIV (Laboratório Inteligência de Vida) R$ 299,59 

➢ Paradidático: 
1º Bimestre: Ponte para Terabítia: Autora: Katherine Paterson – Ed. Salamandrar R$75,00 

2º Bimestre: A Boa Sorte! – Autor: Alex Rovira Celma Fernando Frias – Ed.Sextante R$39,90 

3º Bimestre: O Cavaleiro preso na armadura- Autor: Robert Ficher – Ed.Record R$44,90 

4ºBimestre: Malala- A menina que queria ir para escola- Autora: Adriana Carranca. Ed.campo das Letrinhas R$44,90  

➢ Uniformes   
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 

 
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.  
• O material de uso exclusivo do CEM deverá ser adquirido na Livraria Big.  
• O aluno deverá levar para a sala de arte o estojo de sala de aula que consta o material individual.  
• 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.  
• Somente as folhas grandes serão de uso coletivo, portanto, ficarão no colégio, o restante ficará na pasta do aluno.  
• Durante o ano serão requisitados outros matérias de acordo com os objetivos a serem trabalhados.  
• Os paradidáticos deverão ser adquiridos no início do ano.  
• 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 


