2º ANO - FI

LOJA VIRTUAL: LIVROS DIDÁTICOS: http://loja.edebe.com.br

 03/02/2020 - INÍCIO DAS AULAS

ATENÇÃO: Adquirir somente os livros da COLEÇÃO
NAUTAS – 2º ANO - Total R$ 720,04

 03 à 07/02/2020 - ENTREGA DE MATERIAIS - Em sala para a Professora
MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA COM O NOME DO ALUNO(A)
 Cadernos grandes brochura capa dura com margem – 98 folhas – (2 unidades)
 Cadernos grandes brochura capa dura com margem – 50 folhas – (4 unidades)
 Caderno grande de música com capa dura. – (1 unidade)
 Livro de atividades ou livro de colorir – (1 unidade)
 Lápis preto nº 02 – triangular ou sextavado – (5 unidades)
 Borrachas. – (2 unidades)
 Hidrocor com 12 cores. – (1 Jogo)
 Caixa de lápis de cor 24 cores (triangular) – (1 unidade)
 Caixa de giz de cera curto 12 cores (triangular) – (1 unidade)
 Cola bastão 40 gramas – (1 unidade)
 Cola 90 gramas com bico fino. – (1 unidade)
 Apontador com coletor. – (1 unidade)
 Tesoura sem ponta – inox. – (1 unidade)
 Régua acrílica 30 cm. – (1 unidade)
 Flauta doce germânica – encontrada em lojas de instrumentos musicais. – (1 unidade)
 Pasta plástica de elástico transparente fina – (1 unidade)

MATERIAIS ENTREGUE NA ESCOLA
 Adesivos motivos infantis – exceto time de futebol e adesivos com relevo. – (5 cartelas)
 Gibis Maurício de Souza ou Clássicos infantis. (5 unidades)
KIT PAPELARIA - Material físico ou vale adquirido em qualquer uma das papelarias parceiras do CCJ (contatos
no verso da lista). Não precisa ser etiquetado com nome.

 Papel sulfite A4 – (1 pacote)
 Chamequinho colorido- exceto rosa (1 pct)
 Collor Mais com 50 fls (1 pct amarelo)
 Collor set estampado. (2 folhas)
 Collor set cores lisas. (2 folhas)
 Cartolina branca (2 folhas)
 Papel A4 Estampado – 50 fls (1 pacote)
 Papel de presente estampado infantil (2 fls)
 Papel quadriculado (10 folhas)
 Papel moldura (1 pacote)
 Papel machê (1 pacote)

 EVA glitter – cores variadas (2 folhas)
 EVA lisa – cores variadas (2 folhas)
 EVA plush – cores variadas (2 folhas)
 Cola branca 90 gramas. (2 unidades)
 Cola glitter (2 unidades)
 Fita wash tape decorada (1 unidade)
 Palitos de picolé (1 pacote)
 Saco de presente de celofane 20x30 –
transparente (1 pacote)
 Tecido de chita – (1 metro)
 Novelo de lã (1 unidade)

LIVROS ADQUIRIDOS NO COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS
 Construindo valores, Educação Financeira, Humana, Sustentável e Cidadã – 2º Ano.
Editora Mais Ativos
 LÍNGUA INGLESA – RICHMOND SOLUTION
- English Experience 2A – Student's Book (1º semestre)
- English Experience 2B – Student's Book (2º semestre)

PARADIDÁTICOS:





Por um mundo mais bacana. Lucia Reis. Editora FTD.
Uma dúzia e meia de bichinhos. Marciano Vasques. Editora Atual.
A onça e o coelho. Monteiro Lobato. Editora FTD.
O soldadinho de chumbo. Série Minhas histórias. Rita Gonçalves – Editora Carochinha

SUGESTÃO DE DICIONÁRIO:
 Mini Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa – Caldas Aulete Ed. Do Brasil

ATENÇÃO
- Colocar nome em todos os livros, cadernos e materiais que ficam na mochila.
- Todos os livros didáticos deverão ser entregues para a professora.
- Os livros paradidáticos ficarão em casa.

HORÁRIO DE AULA: Segunda à sexta-feira
Matutino: 7:10h às 11:30h
Vespertino: 13:10h às 17:30h
UNIFORME COMPLETO DO COLÉGIO
 FEMININO: Calça vinho ou corsário/legue (tactel ou viscolycra) e camiseta.
 MASCULINO: Calça vinho, Bermuda vinho (elanca ou tactel) e camiseta.
 NOS DIAS DE FRIO – Usar o agasalho do CCJ
 CALÇADO – tênis, sapatilha/sandália esportivas (não será permitido o uso de
rasteirinha, chinelos ou crocks).

IMPORTANTE: A partir de 17/02/2020, entrada somente com uniforme completo.
Observação: Não será permitido o uso de short-saia e bermuda de elanca para
meninas.

VENDA DE UNIFORMES

A agenda será entregue no início das aulas.

GOIATEX
Av. 15 de Novembro Nº 461
Bairro: Porto
Fone: 3027-2183

CASA DOS UNIFORMES
Av. Senador Metello Nº 1000
Bairro: Porto
Fone: 3321-4483

3º ANO - FI

LOJA VIRTUAL: LIVROS DIDÁTICOS: http://loja.edebe.com.br

ATENÇÃO: Adquirir somente os livros da COLEÇÃO
NAUTAS – 3º ANO - Total R$ 721,57

 03/02/2020 - INÍCIO DAS AULAS
 03 à 07/02/2020 - ENTREGA DE MATERIAIS - Em sala para a Professora.

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA COM O NOME DO ALUNO(A)
 Cadernos grandes brochura capa dura com margem – 98 folhas – (2 unidades)
 Cadernos grandes brochura capa dura com margem – 50 folhas – (4 unidades)
 Caderno grande de música com capa dura (poderá ser o mesmo de 2019) – (1 unidade)
 Lápis preto nº 02 – triangular ou sextavado – (5 unidades)
 Borrachas. (2 unidades)
 Hidrocor com 12 cores. (1 jogo)
 Caixa de lápis de cor 24 cores (triangular) (1 unidade)
 Caixa de giz de cera curto 12 cores (triangular) (1 unidade)
 Cola 90 gramas com bico fino. – (1 unidade)
 Apontador com coletor. – (1 unidade)
 Tesoura sem ponta – inox. – (1 unidade)
 Régua acrílica 30 cm. – (1 unidade)
 Pasta plástica com elástico. – (1 unidade)
 Flauta doce germânica – encontrada em lojas de instrumentos musicais. – (1 unidade)

MATERIAIS A SEREM ENTREGUE NA ESCOLA
 Adesivos motivos infantis – exceto time de futebol e adesivos com relevo. (5 cartelas)
 Gibis Maurício de Souza ou Clássicos infantis. – (5 unidades)
KIT PAPELARIA - Material físico ou vale adquirido em qualquer uma das papelarias parceiras do CCJ (contatos
no verso da lista). Não precisa ser etiquetado com nome.

 Papel sulfite A4 (1 pct)
 Chamequinho colorido- exceto rosa. (1 pct)
 Papel A4 Estampado – 50 folhas (1 pct)
 Papel crepon cores variadas (2 unid.)
 Papel de presente infantil (2 folhas)
 Papel machê (1 pacote)
 Papel cartão branco (2 folhas)
 Papel almaço (10 folhas)
 Collor set estampado. (2 folhas)
 Collor mais com 50 folhas – branco (1 pct)
 Collor set liso (2 folhas)
 Cartolinas brancas (2 folhas)
 Crepon liso (01 folha)

 EVA liso (2 folhas)
 EVA glitter (2 folhas)
 EVA plush (2 folhas)
 Cola glitter (2 unidades)
 Cola branca 90 gr (2 unidades)
 Palitos de espetinho (1 pacote)
 Saco de presente de celofane 20x30
transparente (1 pacote)
 TNT (1 metro)
 Barbante (01 rolo)
 Tecido de algodão estampado (1
metro)

A agenda será entregue no início das aulas.

LIVROS ADQUIRIDOS NO COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS
 Construindo valores, Educação Financeira, Humana, Sustentável e Cidadã – 3º Ano.
Editora Mais Ativos
 LÍNGUA INGLESA – RICHMOND SOLUTION
- English Experience 3A – Student's Book (1º semestre)
- English Experience 3B – Student's Book (2º semestre)

PARADIDÁTICOS:





Fiz o que pude. Lucília Junqueira de Almeida Prado. Editora Moderna.
O segredo da amizade. Wagner Costa. Editora Moderna.
O gato Félix. Monteiro Lobato. Editora FTD.
A festa no céu. Série minhas histórias. Rita Gonçalves. Editora Carochinha

SUGESTÃO DE DICIONÁRIO:
 Mini Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa – Caldas Aulete Ed. Do Brasil
ATENÇÃO
- Colocar nome em todos os livros, cadernos e materiais que ficam na mochila.
- Todos os livros didáticos deverão ser entregues para a professora.

- Os livros paradidáticos ficarão em casa.

HORÁRIO DE AULA: Segunda à sexta-feira
Matutino: 7:10h às 11:30h
Vespertino: 13:10h às 17:30h
UNIFORME COMPLETO DO COLÉGIO
 FEMININO: Calça vinho ou corsário/legue (tactel ou viscolycra) e camiseta.
 MASCULINO: Calça vinho, Bermuda vinho (elanca ou tactel) e camiseta.
 NOS DIAS DE FRIO – Usar o agasalho do CCJ
 CALÇADO – tênis, sapatilha/sandália esportivas (não será permitido o uso de
rasteirinha, chinelos ou crocks).

IMPORTANTE: A partir de 17/02/2020, entrada somente com uniforme completo.
Observação: Não será permitido o uso de short-saia e bermuda de elanca para
meninas.

VENDA DE UNIFORMES
GOIATEX
Av. 15 de Novembro Nº 461
Bairro: Porto
Fone: 3027-2183

CASA DOS UNIFORMES
Av. Senador Metello Nº 1000
Bairro: Porto
Fone: 3321-4483

4º ANO - FI
 03/02/2020 - INÍCIO DAS AULAS
 03 à 07/02/2020 - ENTREGA DE MATERIAIS - Em sala para a Professora.

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA COM O NOME DO ALUNO(A)
 Cadernos grandes brochura capa dura com margem – 98 folhas – (2 unidades)
 Cadernos grandes brochura capa dura com margem – 50 folhas – (4 unidades)
 Caderno grande de música com capa dura. (poderá ser o mesmo de 2019) – (1 unidade)
 Lápis preto nº 02 – triangular ou sextavado – (5 unidades)
 Borrachas. – (2 unidades)
 Jogo de hidrocor com 12 cores. – (1 unidade)
 Caixa de lápis de cor 24 cores (triangular) – (1 unidade)
 Caixa de lápis de cor aquarelável para aula de Arte – (1 unidade)
 Cola 90g bico fino – (1 unidade)
 Caixa de giz de cera curto 12 cores (triangular) – (1 unidade)
 Apontador com coletor. – (1 unidade)
 Tesoura sem ponta – inox. – (1 unidade)
 Régua acrílica 30 cm. – (1 unidade)
 Pasta plástica com elástico. – (1 unidade)
 Flauta doce germânica – encontrada em lojas de instrumentos musicais. – (1 unidade)

MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA
 Adesivos motivos infantis – exceto time de futebol e adesivos com relevo. (5 cartelas)
 Gibis Maurício de Souza ou Clássicos infantis. (5 unidades)
KIT PAPELARIA - Material físico ou vale adquirido em qualquer uma das papelarias parceiras do CCJ (contatos
no verso da lista). Não precisa ser etiquetado com nome.













Papel sulfite A4 (1 pacote)
Chamequinho – exceto rosa (1 pacote)
Papel almaço (10 folhas)
Cartolina branca (2 folhas)
Papel cartão (2 folhas)
Papel A4 estampado com 50 folhas (1 pct)
Papel machê (1 pacote)
EVA liso (2 folhas)
EVA plush (2 folhas)
EVA glitter (2 folhas)
Fita wash tape decorada (1 unidade)












Collor set liso (2 folhas)
Collor Mais 50 folhas – amarelo (1 pct)
Cola branca 90 gramas (2 unidades)
Cola glitter (2 unidades)
Palito de espetinho (1 pacote)
Saco de presente de celofane30x45 –
transparente (1 pacote)
TNT colorido (1 metro)
Tecido chita (1 metro)
Novelo de lã (1 unidade)
Barbante (1 rolo)

LOJA VIRTUAL: LIVROS DIDÁTICOS: http://loja.edebe.com.br

ATENÇÃO: Adquirir somente os livros da COLEÇÃO
NAUTAS – 4º ANO - Total R$ 721,53
LIVROS ADQUIRIDOS NO COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS
 Construindo valores, Educação Financeira, Humana, Sustentável e Cidadã – 4º Ano.
Editora Mais Ativos
 LÍNGUA INGLESA – RICHMOND SOLUTION
- English Experience 4A – Student's Book (1º semestre)
- English Experience 4B – Student's Book (2º semestre)

PARADIDÁTICOS:
 Narizinho, a menina mais querida do Brasil. Pedro Bandeira. Adaptação da obra de
Monteiro Lobato. Editora Moderna.
 O reizinho mandão. Ruth Rocha. Editora Salamandra.
 O anel da tartaruga. César Obeid. Editora FTD.
 Te vejo lá fora. Série Minhas histórias. Rita Gonçalves. Editora Carochinha

SUGESTÃO DE DICIONÁRIO:
 Mini Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa – Caldas Aulete Ed. Do Brasil

ATENÇÃO
- Colocar nome em todos os livros, cadernos e materiais que ficam na mochila.
- Os livros paradidáticos ficarão em casa.

HORÁRIO DE AULA: Segunda à sexta-feira
Matutino: 7:10h às 11:30h
Vespertino: 13:10h às 17:30h
UNIFORME COMPLETO DO COLÉGIO
 FEMININO: Calça vinho ou corsário/legue (tactel ou viscolycra) e camiseta.
 MASCULINO: Calça vinho, Bermuda vinho (elanca ou tactel) e camiseta.
 NOS DIAS DE FRIO – Usar o agasalho do CCJ
 CALÇADO – tênis, sapatilha/sandália esportivas (não será permitido o uso de
rasteirinha, chinelos ou crocks).

IMPORTANTE: A partir de 17/02/2020, entrada somente com uniforme completo.
Observação: Não será permitido o uso de short-saia e bermuda de elanca para
meninas.

VENDA DE UNIFORMES
A agenda será entregue no início das aulas.

GOIATEX
Av. 15 de Novembro Nº 461
Bairro: Porto
Fone: 3027-2183

CASA DOS UNIFORMES
Av. Senador Metello Nº 1000
Bairro: Porto
Fone: 3321-4483

5º ANO - FI

LOJA VIRTUAL: LIVROS DIDÁTICOS: http://loja.edebe.com.br

 03/02/2020 - INÍCIO DAS AULAS

ATENÇÃO: Adquirir somente os livros da COLEÇÃO
NAUTAS – 5º ANO - Total R$ 716,13

 03 à 07/02/2020 - ENTREGA DE MATERIAIS - Em sala para a Professora.

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA COM O NOME DO ALUNO(A)


















Cadernos grandes brochura capa dura com margem – 98 folhas – (2 unidades)
Cadernos grandes brochura capa dura com margem – 50 folhas – (4 unidades)
Caderno grande de música com capa dura. (poderá ser o mesmo de 2019) – (2 unidades)
Lápis preto nº 02 – triangular ou sextavado – (2 unidades)
Borrachas. – (2 unidades)
Jogo de hidrocor com 12 cores. – (1 unidade)
Caixa de lápis de cor 24 cores (triangular) – (1 unidade)
Caixa de lápis de cor aquarelável para aula de arte – (1 unidade)
Caixa de giz de cera curto 12 cores (triangular) – (1 unidade)
Cola 90 gramas com bico fino. – (1 unidade)
Apontador com coletor. – (1 unidade)
Tesoura sem ponta – inox. – (1 unidade)
Régua acrílica 30 cm. – (1 unidade)
Compasso – (1 unidade)
Transferidor 180 graus. – (1 unidade)
Pasta plástica com elástico. – (1 unidade)
Flauta doce germânica – encontrada em lojas de instrumentos musicais. – (1 unidade)

MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA
 Adesivos motivos infantis – exceto time de futebol e adesivos com relevo. – (5 cartelas)
 Gibis da turma da Mônica ou Clássicos infantis. – (5 unidades)
KIT PAPELARIA - Material físico ou vale adquirido em qualquer uma das papelarias parceiras do CCJ (contatos
no verso da lista). Não precisa ser etiquetado com nome.














Papel sulfite A4 (1 pacote)
Chamequinho – exceto rosa (1 pacote)
Collor mais branco – 50 folhas (1 pacote)
Collor set estampado (2 folhas)
Cartolinas cores variadas (2 folhas)
Collor set liso (1 folha)
Cartolina colorida (2 folhas)
Papel almaço (10 folhas)
Papel pardo (2 folhas)
Papel machê (1 pacote)
Papel cartão brancas (2 folhas)
Papel A4 estampado – 50 folhas (1 pct)











Papel de presente infantil (2 folhas)
Papel crepom liso (1 folha)
EVA com brilho (2 folhas)
EVA liso (2 folhas)
EVA plush (2 folhas)
Cola branca 90 gr (2unidades)
Cola glitter (2unidades)
Palito de picolé (1 pacote)
Saco de presente de celofane 30x45 –
transparente (1 pacote)
 Tecido de algodão estampado (1 metro)
 TNT colorido (1 metro)

A agenda será entregue no início das aulas.

LIVROS ADQUIRIDOS NO COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS
 Construindo valores, Educação Financeira, Humana, Sustentável e Cidadã – 5º Ano.
Editora Mais Ativos
 LÍNGUA INGLESA – RICHMOND SOLUTION
- English Experience 5A – Student's Book (1º semestre)
- English Experience 5B – Student's Book (2º semestre)

PARADIDÁTICOS:





O segredo do violinista. Eva Furnari. Editora Moderna.
As aventuras do sítio. Monteiro Lobato. Coleção Reinações de Narizinho. Editora FTD.
O catador de papel. Fernando Carraro. Editora FTD.
A harmonia perfeita. Série Minhas histórias. Rita Gonçalves. Editora Carochinha

SUGESTÃO DE DICIONÁRIO:
 Mini Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa – Caldas Aulete Ed. Do Brasil

ATENÇÃO
- Colocar nome em todos os livros, cadernos e materiais que ficam na mochila.

- Os livros paradidáticos ficarão em casa.

HORÁRIO DE AULA: Segunda à sexta-feira
Matutino: 7:10h às 11:30h
Vespertino: 13:10h às 17:30h
UNIFORME COMPLETO DO COLÉGIO
 FEMININO: Calça vinho ou corsário/legue (tactel ou viscolycra) e camiseta.
 MASCULINO: Calça vinho, Bermuda vinho (elanca ou tactel) e camiseta.
 NOS DIAS DE FRIO – Usar o agasalho do CCJ
 CALÇADO – tênis, sapatilha/sandália esportivas (não será permitido o uso de
rasteirinha, chinelos ou crocks).

IMPORTANTE: A partir de 17/02/2020, entrada somente com uniforme completo.
Observação: Não será permitido o uso de short-saia e bermuda de elanca para
meninas.

VENDA DE UNIFORMES
GOIATEX
Av. 15 de Novembro Nº 461
Bairro: Porto
Fone: 3027-2183

CASA DOS UNIFORMES
Av. Senador Metello Nº 1000
Bairro: Porto
Fone: 3321-4483

