
 

 

 

 
Ensino Fundamental  (1º ao 9º ano) Técnico em Administração 
Ensino Médio Técnico em Enfermagem 
Educação para Jovens e Adultos Técnico em Informática       
em nível de Ensino Médio 
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PREÇO ESPECIAL PARA LISTA DE MATERIAL COLÉGIO CELC 
POINT UNIVERSITÁRIO PAPELARIA E LIVRARIA 

 

AV. PARIS, 84 – (dentro da UNISUAM) - TEL./FAX 2209-3194 / WHATSAPP (21) 995780027 

E-MAIL papelariapointuniversitario@hotmail.com (orçamento por email) 
 

TODA LISTA EM  5 VEZES SEM JUROS NOS CARTÕES DE CRÉDITO 

➢ LIVROS PARA ENTREGA IMEDIATA 

 

1 - Papéis 
500 fls. de papel A4 
200 fls. de papel Chamequinho (amarelo) 
1 folha de papel crepom (opcional) 
1 folha de cartolina laminada 
1 folha de papel pardo (opcional) 
1 folha de papel 40 kg (branco) 
2 folhas de papel 40kg (verde e marrom) (opcional) 
2 - Pastas 
1 pasta de cartolina verde com elástico e 1 pasta de plástico transparente 
3 - Variados 
2 tubos de cola (pequenos) branca polar 40g (opcional)                              
2 canetas esferográficas (1 azul e 1 vermelha) escrita fina (opcional)     
1 caneta ultra fine preta 
1 caneta marcador de retroprojetor (opcional) 
1 fitilho vermelho ou azul 
2 metros de contact transparente  
1 pincel 
1 saco de lantejoulas (opcional) 
2 blocos de colorset (opcional) 
2 EVA c/ glitter + 2 EVA decorados 
1 jogo educativo para o 3º ano 
1 caixa de grampos (opcional) 
2 tubos de cola quente grossos e 2 tubos de cola quente finos 
1 tubo de cola glitter  
1 crachá transparente 
4 envelopes de papel pardo (ofício) 
2 placas de E.V.A (cores sortidas) 
10 sacos de celofane para presente (45x25) 
1 durex pequeno (colorido), 2 durex grandes transparentes (opcional) 
1 caixa de clips 3/0 (opcional) 

1 cola de silicone 

1 marca texto 

 
 
 
 

 
 
 
 
Plástico quadriculado branco e vermelho – 1 metro 

 

  
Obs: A agenda personalizada do Colégio será vendida no Setor 
Financeiro. 

  1 tubo de cola plástica escolar branca 
  1 tesoura sem ponta 
  1 tabuada 
  1 cx de lápis de cor (12 cores)  
  1 cx de giz de cera  
  1 apontador com depósito 
  1 estojo c/ caneta hidrocor fina (24 cores) 
  3 lápis pretos  
  1 régua 30 cm 
  2 borrachas brancas  
  1 caderno horizontal peq. 100 fls. encapado com papel glacê vermelho e 

plástico transparente (Português) 
  1 caderno horizontal peq. 100 fls. encapado com papel glacê amarelo e 

plástico transparente (Matemática) 
  1 caderno horizontal peq. 100 fls. encapado com papel glacê verde e plástico 

transparente (História e Geografia) 
  1 caderno horizontal peq. 100 fls. encapado com papel glacê azul e plástico 

transparente (Ciências e Programa de Saúde) 
  1 caderno meia pauta para Pesquisas / Artes encapado com papel glacê 

branco e plástico transparente 
  1 caderno fino e pequeno para Inglês 
  1 caderno fino e pequeno para Informática 
  1 Minidicionário da Língua Portuguesa  
  Obs.: Pedimos a colaboração dos pais para que os alunos não utilizem 
fichários.  E os cadernos devem ser etiquetados com nome completo, ano 
e turma, sendo de preferência NÃO espirais. 

  
  

 

Marcha Criança > 3º ano (conforme a BNCC) – 
Edição 2019 

• Língua Portuguesa  

• Matemática 

• História e Geografia 

• Ciências 
Autores: Maria Teresa / Maria Elisabete e 
Armando Coelho 
Editora Scipione 

 
Livros Paradidáticos: 
- O pássaro Mil Cores  
Autor: Pedro Bandeira 
Editora Melhoramentos 
- O urso contra o relógio 
Autor: Joelle Jolivet / Jean – Luc Fromental 
Editora FTD 
- Patavina 
Autora: Penélope Martins / Rosinha 
Editora do Brasil 
 
- INGLÊS 
   English POP – 3 – 1.ª Edição  
   Editora:  Standfor  
 
- EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA  
3.º ano  
Autor Leo Fraimam 
Editora FTD 
 
- PRODUÇÃO DE TEXTO  
  Marcha Criança – Produção de Texto – 3ºano 
  Editora Scipione 
 
 
 
 

 
 
 

Uso Escolar 
 
 

Livros Didáticos 

Uso Pessoal 
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