
 
 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 

3º ANO – ENSINO MÉDIO 

 

- Apostilas Sistema Anglo de Ensino – Material físico, virtual e Plataforma Plurall 
VENDA – SITE LIVRO FÁCIL - www.livrofacil.net/#cem-mg – código de acesso: cem2022 
Acesse o link acima e utiliza a senha ou entre no sitewww.livrofacil.nete busque pelo nome da escola Colégio CEM – Centro 
Educacional Mineiro 
 
LIVROS LITERÁRIOS ADOTADOS  
 
São os Suplementos Literários que já fazem parte do material do o Sistema Anglo de Ensino. 
 
DIVERSOS 
- 1 caderno universitário para 12 disciplinas ou fichário tamanho ofício pautado 
-Estojo, borracha macia, régua 30 cm, lápis B, nº2 ou lapiseira , cola, apontador com depósito, canetas (azul , vermelha, verde e 
preta), pincel atômico lavável 12 cores, lápis de cor,  caneta marca de texto, corretivo somente em formato de caneta, compasso, 
transferidor 180º e 360º , 1 pasta Brasil. 
 
UNIFORME ESCOLAR – Uso obrigatório do uniforme 
 
- LABORATÓRIO: Jaleco branco 
-USO  DIÁRIO: calça, saia short, calça  capri ou bailarina , camiseta manga curta ou longa, agasalho tactel ou moleton, tênis e 
meias brancas. 
- EDUCAÇÃO FÍSICA : Calça, bermuda, camiseta regata, tênis e meias brancas. 
- NATAÇÃO: maiô ou calção (pretos com o escudo do colégio),  touca de natação preta, azul ou vermelha.  
 
VENDA: 
Livraria Leitura Shopping Del Rey: Tel: 3415-8050 
Uniformes Vitória: Av. Altamiro Avelino Soares, 245 – Castelo – Tel.: 3471-0382 / WhatsApp:9.9472-1344 / Cel.: 9.9472-1345. 
 
 

 

 

Início das aulas– 02/02/2022 

 

 

 

CENTRO EDUCACIONAL MINEIRO 
Av. Abílio Machado, 4020 – Alípio de Melo – Belo Horizonte – MG 

CEP: 30830-000 – Telefax (31) 3474-3702 – 
www.colcem.com.br 

Material Extra para uso em casa 
Acesso individual à plataforma digital Plurall. 
Equipamento Eletrônico para uso pessoal: notebook, computador, tablet ou celular com acesso à 
internet. 

http://www.livrofacil.net/#cem-mg
http://www.livrofacil.net/
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