
CENTRO  DE  EDUCAÇÃO  MODERNA  

Unidade Itaguaí - Tel: 2688 - 7903 / Unidade Campo Grande - Tel: 4111 - 5333 

    

 Livros do Ensino Fundamental -   2020 -  1° ANO   
 

      ☺  MATEMÁTICA 

 

          Brincando com os Números - 1º ano do Ensino Fundamental 

          Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

          ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

    

      ☺  HISTÓRIA e GEOGRAFIA 

 

           Brincando com História e Geografia - 1º ano do Ensino Fundamental  

           Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

           ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      
   

☺ CIÊNCIAS 

 

                        Brincando com Ciências - 1º ano do Ensino Fundamental  

                        Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

                        ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

 

    ☺  PORTUGUÊS   -  01 dicionário pequeno (língua portuguesa) 

 

                Brincando com Português - 1º ano do Ensino Fundamental  

               Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

               ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

     

Material (entrega no 1º dia de aula) 
  500 folhas de papel ofício brancas A4 (entregar à secretaria do CEM) com o nome do 

aluno(a) 

  
01 vidro de cola bastão branca    

01 régua de 20 cm transparente  

01 tesoura sem ponta 

01 apontador 

01 borracha 

01 avental de plástico (aula de Artes) 

07 cadernos PEQUENOS  

01 caixa de guache 6 cores 

 

 01 caixa de lápis de cor/ 01 lápis preto 

 01 caixa de canetinha hidrocor     

 01 de giz de cera 

 01 caderno meia pauta grande  

 01 caderno sem pauta grande 

 01 agenda pequena 

 01 pincel nº 12 para aula de Artes 

 01 jogo pedagógico 

01 garrafinha de água (exceto de vidro) 
     

Atenção: 
 

 1) Não será permitido o uso de fichário ou cadernos grandes com várias matérias 

 2) Todos os livros e cadernos deverão estar etiquetados com o nome completo do aluno 

 

Colégio CEM, 2020 
 



CENTRO  DE  EDUCAÇÃO  MODERNA    

Unidade Itaguaí - Tel: 2688 - 7903 / Unidade Campo Grande - Tel: 4111 - 5333 

    

 Livros do Ensino Fundamental -   2020 -  2° ANO   
 

      ☺  MATEMÁTICA 

 

          Brincando com os Números - 2º ano do Ensino Fundamental  

         Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

         ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

     

      ☺  HISTÓRIA e GEOGRAFIA 

 

         Brincando com História e Geografia - 2º ano do Ensino Fundamental  

         Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

         ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

     

  ☺ CIÊNCIAS 

 

         Brincando com Ciências - 2º ano do Ensino Fundamental  

         Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

         ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

 

      ☺  PORTUGUÊS   -  01 dicionário pequeno (língua portuguesa) 

 

         Brincando com Português - 2º ano do Ensino Fundamental  

         Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

         ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

      

Material (entrega no 1º dia de aula) 

 
  500 folhas de papel ofício brancas A4 (entregar à secretaria do CEM) com o nome do aluno(a) 

  

01 vidro de cola bastão branca    

01 régua de 20 cm transparente  

01 tesoura sem ponta 

01 apontador 

01 borracha 

01 avental de plástico (aula de Artes) 

07 cadernos PEQUENOS  

01 caixa de guache 6 cores 

 

 01 caixa de lápis de cor/ 01 lápis preto 

 01 caixa de canetinha hidrocor     

 01 de giz de cera 

 01 caderno meia pauta grande  

 01 caderno sem pauta grande 

 01 agenda pequena 

 01 pincel nº 12 para aula de Artes 

 01 jogo pedagógico 

01 garrafinha de água (exceto de vidro) 
     

Atenção: 
 

 1) Não será permitido o uso de fichário ou cadernos grandes com várias matérias 

 2) Todos os livros e cadernos deverão estar etiquetados com o nome completo do aluno 

 

 

Colégio CEM, 2020 



CENTRO  DE  EDUCAÇÃO  MODERNA    

Unidade Itaguaí - Tel: 2688 - 7903 / Unidade Campo Grande - Tel: 4111 - 5333 

    

 Livros do Ensino Fundamental -   2020 -  3° ANO   
 

      ☺  MATEMÁTICA 

 

          Brincando com os Números - 3º ano do Ensino Fundamental  

         Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

         ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

       

      ☺  HISTÓRIA e GEOGRAFIA 

 

         Brincando com História e Geografia - 3º ano do Ensino Fundamental  

         Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

         ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

    

  ☺ CIÊNCIAS 

 

         Brincando com Ciências - 3º ano do Ensino Fundamental  

         Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

         ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

 

      ☺  PORTUGUÊS   -  01 dicionário pequeno (língua portuguesa) 

 

         Brincando com Português - 3º ano do Ensino Fundamental  

         Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

         ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

   

Material (entrega no 1º dia de aula) 

 
  500 folhas de papel ofício brancas A4 (entregar à secretaria do CEM) com o nome do aluno(a) 

  

 
01 vidro de cola bastão branca    

01 régua de 20 cm transparente  

01 tesoura sem ponta 

01 apontador 

01 borracha 

01 avental de plástico (aula de Artes) 

07 cadernos PEQUENOS  

01 caixa de guache 6 cores 

 

 01 caixa de lápis de cor/ 01 lápis preto 

 01 caixa de canetinha hidrocor     

 01 de giz de cera 

 01 caderno meia pauta grande  

 01 caderno sem pauta grande 

 01 agenda pequena 

 01 pincel nº 12 para aula de Artes 

 01 jogo pedagógico 

01 garrafinha de água (exceto de vidro) 

Atenção: 
 

 1) Não será permitido o uso de fichário ou cadernos grandes com várias matérias 

 2) Todos os livros e cadernos deverão estar etiquetados com o nome completo do aluno 

 

Colégio CEM, 2020 
 



CENTRO  DE  EDUCAÇÃO  MODERNA    

Unidade Itaguaí - Tel: 2688 - 7903 / Unidade Campo Grande - Tel: 4111 - 5333 

    

 Livros do Ensino Fundamental -   2020 -  4° ANO   
 

      ☺  MATEMÁTICA 

 

          Brincando com os Números - 4º ano do Ensino Fundamental  

         Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

         ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

    

      ☺  HISTÓRIA e GEOGRAFIA 

 

         Brincando com História e Geografia - 4º ano do Ensino Fundamental  

         Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

         ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

      

  ☺ CIÊNCIAS 

 

         Brincando com Ciências - 4º ano do Ensino Fundamental  

         Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

         ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

 

      ☺  PORTUGUÊS   -  01 dicionário pequeno (língua portuguesa) 

 

         Brincando com Português - 4º ano do Ensino Fundamental  

         Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

         ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

     

Material (entrega no 1º dia de aula) 

 
  500 folhas de papel ofício brancas A4 (entregar à secretaria do CEM) com o nome do aluno(a) 

  

01 vidro de cola bastão branca    

01 régua de 20 cm transparente  

01 tesoura sem ponta 

01 apontador 

01 borracha 

01 avental de plástico (aula de Artes) 

07 cadernos PEQUENOS  

01 caixa de guache 6 cores 

 

 01 caixa de lápis de cor/ 01 lápis preto 

 01 caixa de canetinha hidrocor     

 01 de giz de cera 

 01 caderno meia pauta grande  

 01 caderno sem pauta grande 

 01 agenda pequena 

 01 pincel nº 12 para aula de Artes 

 01 jogo pedagógico 

01 garrafinha de água (exceto de vidro) 
     

Atenção: 
 

 1) Não será permitido o uso de fichário ou cadernos grandes com várias matérias 

 2) Todos os livros e cadernos deverão estar etiquetados com o nome completo do aluno 

. 

 

Colégio CEM, 2020 



CENTRO  DE  EDUCAÇÃO  MODERNA    

Unidade Itaguaí - Tel: 2688 - 7903 / Unidade Campo Grande - Tel: 4111 - 5333 

    

 Livros do Ensino Fundamental -   2020 -  5° ANO   
 

      ☺  MATEMÁTICA 

 

          Brincando com os Números - 5º ano do Ensino Fundamental  

         Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

         ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

    

      ☺  HISTÓRIA e GEOGRAFIA 

 

         Brincando com História e Geografia - 5º ano de Ensino Fundamental  

         Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

         ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

     

  ☺ CIÊNCIAS 

 

         Brincando com Ciências - 5º ano do Ensino Fundamental  

         Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

         ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

 

      ☺  PORTUGUÊS   -  01 dicionário pequeno (língua portuguesa) 

 

         Brincando com Português - 5º ano do Ensino Fundamental  

         Organizadora Editora do Brasil  (Atenção: os livros deverão contemplar a BNCC) 

         ATENÇÃO: 4ª edição de 2018      

    

Material (entrega no 1º dia de aula) 

 
  500 folhas de papel ofício brancas A4 (entregar à secretaria do CEM) com o nome do aluno(a) 

  

01 vidro de cola bastão branca    

01 régua de 20 cm transparente  

01 tesoura sem ponta 

01 apontador 

01 borracha 

01 avental de plástico (aula de Artes) 

07 cadernos PEQUENOS  

01 caixa de guache 6 cores 

 

 01 caixa de lápis de cor/ 01 lápis preto 

 01 caixa de canetinha hidrocor     

 01 de giz de cera 

 02 caderno meia pauta grande  

 01 caderno sem pauta grande 

 01 agenda pequena 

 01 pincel nº 12 para aula de Artes 

 01 jogo pedagógico 

01 garrafinha de água (exceto de vidro) 
     

 

Atenção: 
 

 1) Não será permitido o uso de fichário ou cadernos grandes com várias matérias 

 2) Todos os livros e cadernos deverão estar etiquetados com o nome completo do aluno 

. 

Colégio CEM, 2020 


