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Ø 01 borracha,1 lápis preto HB, 1 apontador  
Ø 01 agenda  
Ø 01 caderno grande de 100 folhas para português  
Ø 01 caderno grande de 10 matérias ou fichário 
Ø 02 canetas (azul e preta)  

Ø 01 régua 30 cm 
Ø 01 compasso 
Ø 01 transferidor 
Ø 01 par de esquadros 

  
                                    
Ø 01 bloco A3 p / desenho (tipo Canson*) 
Ø 02 lápis grafite: HB e 6B 
Ø 01 godê ou paleta para pintura 
Ø 01 borracha 
Ø 01 caixa de lápis de cor aquarelável - 12 cores 
Ø 01 cx de canetas hidrográficas- 12 cores 
Ø 01 caneta marcador permanente ponta 

(0,4mm/1,0mm) na cor preta 
Ø 01 cola branca 100g 
Ø 01 cola do artesão 60 ml ou 100m l (cola de silicone 

líquido)                    
Ø 01 tesoura resistente sem ponta (com nome) 

Ø 01 chapa de papelão multiuso A2 594 x 420mm 
kraft Westrock 

Ø 03 pincéis chatos: nº 04,10 e 14 
Ø 01 pincel redondo fino n°0 
Ø 07 potes de tinta guache 30ml nas seguintes cores: 

azul turquesa, amarelo ouro, magenta, vermelho fogo, 
verde folha, preto e branco. 

Ø 01 pacote de cartolina dupla face A4 (cores sortidas)  
Ø 01 folha de papel cartão preta 
Ø 01 rolo de fita crepe. 

 
 

                                                                     
 

 

 
 

Ø Plataforma Educacional pH digital + device anual (Chromebook. Google Learning Book) **Contendo todas as disciplinas e 
funcionalidade de apoio – R$ 2.339,01 

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

1º Bimestre- O Diário de Anne Frank – Mirian Pressler e Otto Frank – Editora Record R$49,90 
2º Bimestre- O Mundo de Sofia – Jostein Gaarder- Editora Seguinte- R$64,90 
3º Bimestre- Ciranda de Pedra – Lygia Fagundes Telles– Editora Livros da Brasil, Rocco R$57,90 
4º Bimestre- A Marca de uma Lágrima- Pedro Bandeira – Editora Moderna R$68,00 

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. 
• No dia da aula de artes: 

O aluno deverá levar para a sala de arte a régua, o compasso e o par de esquadros que conta do 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. 
• O bloco A3 ficará no armário do colégio devido ao seu tamanho, por isso, não esqueça de etiquetar com o nome do aluno, pois será de uso individual; 
• Durante o ano serão requisitados outros matérias de acordo com os objetivos a serem trabalhados. 
• Início das aulas:02/02/2023 

                                                           Veja a lista de material em: www.cem.g12.br   
                                                         Livraria Big (Shopping Araruama) Telefone/WhatsApp (22)26644715 
                                                          Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 10h às 20h. 
Tel. do CEM: (22) 2665-4137/ 2665-4136 / (22)26644715 /Dúvidas? Envie um e-mail diretamente para: cem@cem.g12.br 

Ensino Fundamental II - 9º 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 
 


