
Colégio Coração de Jesus
Fone: 65 3363 6060

LISTA DE MATERIAIS - 2021
1º ANO -  ENSINO FUNDAMENTAL I 

22/02/2021  - INÍCIO DAS AULAS -  (ENTRADA: RUA CORONEL NETO)
ORIENTAÇÕES:
1. Os materiais deverão ser identificados com o nome da criança, inclusive mochila e lancheira, cada lápis, cada canetinha, cada pequeno objeto. 

TUDO COM NOME.
2. Nenhum material será entregue na escola com antecedência. Tudo deve permanecer em casa até a professora solicitar, inclusive os livros da 

Coleção Nautas e de Língua Inglesa.
3. No PRIMEIRO DIA DE AULA trazer dentro da mochila os estojos já organizados com o que precisa ter dentro de cada um e um caderno de 

desenho.
4. A higiene e reposição constante do material durante o ano letivo, será de responsabilidade da família, de acordo com o uso e necessidade da 

criança.

LOJA VIRTUAL PARA COMPRAR OS LIVROS:
http://loja.edebe.com.br

COLEÇÃO NAUTAS 1º ANO 
Editora Edebê (R$ 677,19)

LIVROS ADQUIRIDOS NO
COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS

* LÍNGUA INGLESA – RICHMOND SOLUTION (R$ 510,00)
 1º ANO EF: 1A – Student's Book (1º semestre)
 1º ANO EF: 1B – Student's Book (2º semestre)

 Mochila média SEM RODINHAS (mais ou menos 40cm de altura). 
Em caso de mochila COM RODINHAS, a mochila deverá também ter 
as alças de costas e peso adequado para que a criança consiga 
carregar e transportar sozinha pelos corredores, rampa e escadas.

 Lancheira
 Caderno de desenho Começando a Escrever – 40 folhas, espiral, 

capa dura, folha mais grossa 80g (01 unidade)
 Caderno grande capa dura com 50 fls. sem espiral (02 unidades)
 Caderno meia pauta capa dura com espiral – Começando a Escrever

40fls. (01 unidade)
 Caderno quadriculado (quadrinhos 1cmx1cm) capa dura sem espiral 

– Começando a Escrever 40fls. (01 unidade)

 01 estojo com lápis de escrever, lápis de cor, borracha branca, 
apontador com depósito e cola branca de boa qualidade 100g bico 
fino, tesoura escolar sem ponta de boa qualidade.

 01 estojo com giz de cera, canetas hidrocor ponta grossa e canetas 
hidrocor ponta média.

 01 estojo com escova de dentes e creme dental.
 01 garrafinha para água.
 Pincel para pintura escolar formato chato nº 16 (01 unidade)
 Tempera Guache (12 potes pequenos de cores diferentes – 15ml 

cada) – 01 caixa

HORÁRIO DE AULA - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
 Matutino: Das 7:10h às 11:30h
 Vespertino: Das 13:10h às 17:30h

IMPORTANTE
A partir de 01/03/2021 entrada somente com 

uniforme completo.

UNIFORME COMPLETO
MASCULINO
- Camiseta do CCJ
- Bermuda vinho do CCJ (elanca ou tactel)
- Calça vinho do CCJ (elanca ou tactel)
- Tênis ou sandália esportiva
- Agasalho de inverno CCJ

FEMININO
- Camiseta do CCJ
- Calça capri vinho do CCJ (tactel)
- Bermuda vinho do CCJ (elanca)
- Short/saia vinho do CCJ
- Tênis ou sandália esportiva
- Agasalho de inverno CCJ

OBSERVAÇÃO
O uso da bermuda de elanca e do 
short/saia será permitido somente até o 1º 
Ano do Ensino do Fundamental I.
Não será permitido o uso de chinelo e/ou 
rasteirinha

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



Colégio Coração de Jesus
Fone: 65 3363 6060

LISTA DE MATERIAIS - 2021
2º ANO -  ENSINO FUNDAMENTAL I

22/02/2021  - INÍCIO DAS AULAS     
ORIENTAÇÕES:
1. Os materiais deverão ser identificados com o nome da criança, inclusive mochila e lancheira, cada lápis, cada canetinha, cada pequeno objeto. 

TUDO COM NOME.
2. Nenhum material será entregue na escola com antecedência. Tudo deve permanecer em casa até a professora solicitar, inclusive os livros da 

Coleção Nautas e de Língua Inglesa.
3. No PRIMEIRO DIA DE AULA trazer dentro da mochila os estojos já organizados com o que precisa ter dentro e os seis cadernos etiquetados 

com nome.
4. A higiene e reposição constante do material durante o ano letivo, será de responsabilidade da família, de acordo com o uso e necessidade da 

criança.
5. O material escolar – livros e cadernos deverão ser etiquetados com o nome do aluno(a) e ficarão em casa, deverão ser utilizados conforme o 

horário de aula.
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)
 Lápis preto nº 02 – triangular ou sextavado – (5 unidades)
 Borrachas. – (2 unidades)
 Pincel 8 ( 1 unidade)
 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 de elástico transparente fina – (1 unidade)
 Flauta doce germânica – encontrada em lojas de 

instrumentos musicais. – (1 unidade)
 Garrafa de água – para uso individual - obrigatório

LOJA VIRTUAL: LIVROS DIDÁTICOS: http://loja.edebe.com.br
ATENÇÃO: Adquirir somente os livros da COLEÇÃO NAUTAS – 2º ANO - Total R$ 680,98

Sem incluir o livro de Inglês

LIVROS ADQUIRIDOS NO COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS
 LÍNGUA INGLESA – RICHMOND SOLUTION (R$ 510,00)

- English Experience 2A – Student's Book (1º semestre)
  - English Experience 2B – Student's Book (2º semestre)

PARADIDÁTICOS:
 Uma dúzia e meia de bichinhos. Marciano Vasques. Editora Atual. – 1° semestre
 Por um mundo mais bacana. Lucia Reis. Editora FTD. – 2° semestre

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

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 01/03/2021, o aluno deverá estar

com uniforme completo para assistir as 
aulas.

* 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



Colégio Coração de Jesus
Fone: 65 3363 6060

LISTA DE MATERIAIS - 2021
3º ANO -  ENSINO FUNDAMENTAL I

22/02/2021  - INÍCIO DAS AULAS     
ORIENTAÇÕES:
1. Os materiais deverão ser identificados com o nome da criança, inclusive mochila e lancheira, cada lápis, cada canetinha, cada pequeno objeto. 

TUDO COM NOME.
2. Nenhum material será entregue na escola com antecedência. Tudo deve permanecer em casa até a professora solicitar, inclusive os livros da 

Coleção Nautas e de Língua Inglesa.
3. No PRIMEIRO DIA DE AULA trazer dentro da mochila os estojos já organizados com o que precisa ter dentro e os seis cadernos etiquetados 

com nome.
4. A higiene e reposição constante do material durante o ano letivo, será de responsabilidade da família, de acordo com o uso e necessidade da 

criança.
5. O material escolar – livros e cadernos deverão ser etiquetados com o nome do aluno(a) e ficarão em casa, deverão ser utilizados conforme o 

horário de aula.
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 2020) – (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)
 Pincel 8 – (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)
 Garrafa de água – para uso individual – obrigatório

LOJA VIRTUAL: LIVROS DIDÁTICOS: http://loja.edebe.com.br
ATENÇÃO: Adquirir somente os livros da COLEÇÃO NAUTAS – 3º ANO - Total R$ 682,90

Sem incluir o livro de Inglês

LIVROS ADQUIRIDOS NO COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS
 LÍNGUA INGLESA – RICHMOND SOLUTION (R$ 510,00)

- 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. 1° Semestre
 O gato Félix. Monteiro Lobato. Editora FTD. – 2° semestre

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

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 01/03/2021, o aluno deverá estar

com uniforme completo para assistir as 
aulas.

* 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



Colégio Coração de Jesus
Fone: 65 3363 6060

LISTA DE MATERIAIS - 2021
4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I

22/02/2021  - INÍCIO DAS AULAS     
ORIENTAÇÕES:
1. Os materiais deverão ser identificados com o nome da criança, inclusive mochila e lancheira, cada lápis, cada canetinha, cada pequeno objeto. 

TUDO COM NOME.
2. Nenhum material será entregue na escola com antecedência. Tudo deve permanecer em casa até a professora solicitar, inclusive os livros da 

Coleção Nautas e de Língua Inglesa.
3. No PRIMEIRO DIA DE AULA trazer dentro da mochila os estojos já organizados com o que precisa ter dentro e os seis cadernos etiquetados 

com nome.
4. A higiene e reposição constante do material durante o ano letivo, será de responsabilidade da família, de acordo com o uso e necessidade da 

criança.
5. O material escolar – livros e cadernos deverão ser etiquetados com o nome do aluno(a) e ficarão em casa , deverão ser utilizados conforme o 

horário de aula.
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)
 Pincel 8 – (1 unidade)
 Jogo de hidrocor com 12 cores. – (1 unidade)
 Caixa de lápis de cor 24 cores (triangular) – (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)
 Garrafa de água – para uso individual – obrigatório.

LOJA VIRTUAL: LIVROS DIDÁTICOS: http://loja.edebe.com.br
ATENÇÃO: Adquirir somente os livros da COLEÇÃO NAUTAS – 4º ANO - Total R$ 682,88

Sem incluir o livro de Inglês

LIVROS ADQUIRIDOS NO COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS
 LÍNGUA INGLESA – RICHMOND SOLUTION (R$ 510,00)

- 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. 1° Semestre
 O anel da tartaruga. César Obeid. Editora FTD. 2° Semestre

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

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 01/03/2021, o aluno deverá estar

com uniforme completo para assistir as 
aulas.

* 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



Colégio Coração de Jesus
Fone: 65 3363 6060

LISTA DE MATERIAIS - 2021
5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I

22/02/2021  - INÍCIO DAS AULAS    
ORIENTAÇÕES:

1. Os materiais deverão ser identificados com o nome da criança, inclusive mochila e lancheira, cada lápis, cada canetinha, cada pequeno 
objeto. TUDO COM NOME.

2. Nenhum material será entregue na escola com antecedência. Tudo deve permanecer em casa até a professora solicitar, inclusive os livros 
da Coleção Nautas e de Língua Inglesa.

3. No PRIMEIRO DIA DE AULA trazer dentro da mochila os estojos já organizados com o que precisa ter dentro e os seis cadernos
etiquetados com nome.

4. A higiene e reposição constante do material durante o ano letivo, será de responsabilidade da família, de acordo com o uso e necessidade 
da criança.

5. O material escolar – livros e cadernos deverão ser etiquetados com o nome do aluno(a) e ficarão em casa , deverão ser utilizados 
conforme o horário de aula.

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 2020) – (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 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)
 Pincel 8 – (1 unidade)
 Régua acrílica 30 cm. – (1 unidade)
 Compasso – (1 unidade)
 Transferidor 180 graus. – (1 unidade)
 Pasta plástica com elástico. – (1 unidade)
 Garrafa de água – para uso individual – obrigatório
 Flauta doce germânica – encontrada em lojas de 

instrumentos musicais. – (1 unidade)

LOJA VIRTUAL: LIVROS DIDÁTICOS: http://loja.edebe.com.br
ATENÇÃO: Adquirir somente os livros da COLEÇÃO NAUTAS – 5º ANO - Total R$ 677,53

Sem incluir o livro Inglês

LIVROS ADQUIRIDOS NO COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS
 LÍNGUA INGLESA – RICHMOND SOLUTION (R$ 510,00)

- English Experience 5A – Student's Book (1º semestre)
- English Experience 5B – Student's Book (2º semestre)

PARADIDÁTICOS:
 As aventuras do sítio. Monteiro Lobato. Coleção Reinações de Narizinho. Editora 

FTD. 1° Semestre
 O catador de papel. Fernando Carraro. Editora FTD. 2° Semestre

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

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 01/03/2021, o aluno deverá estar

com uniforme completo para assistir as 
aulas.

* 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



Colégio Coração de Jesus
Fone: 65 3363 6060

LISTA DE MATERIAIS - 2021
3º ANO – ENSINO MÉDIO

INÍCIO DAS AULAS: 22/02/2021

MATERIAL DIDÁTICO ADQUIRIDOS NO COLÉGIO
 Plataforma de Educação SAS (Sistema Ari de Sá)
 01 Bloco personalizado do CCJ para Redação.
 Garrafa de água – para uso individual - obrigatório

PARADIDÁTICOS:
 Claro Enigma, Carlos Drummond de Andrade
 Menino do engenho, José Lins do Rego – Editora José Olympio
 A hora de estrela, Clarice Lispector – Editora Rocco
 Quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus – Editora Ática

SUGESTÕES DE DICIONÁRIOS
LÍNGUA PORTUGUESA: Mini Dicionário Houaiss – Ed. Objetiva
 INGLÊS: Minidicionário - Ed. Oxford - com CD-ROM
ESPANHOL: Santillana para estudantes - Ed. Moderna

HORARIO DE AULA - ENSINO MÉDIO
MATUTINO: Segunda à Sexta-feira – 7:10h às 12:20h
VESPERTINO: - Sexta-Feira – SIMULADO – 14h

HORÁRIOS/DIAS A DEFINIR: 
 Aulas de Matemática e Redação – 1 tarde/semana
 PLANTÕES: Matemática/ Física/ Química / Biologia / Redação
* A Educação Física é trabalhada em horário diferenciado, de acordo com a modalidade 

escolhida pelo aluno.

UNIFORME COMPLETO DO COLÉGIO
- FEMININO: Calça vinho ou corsário (tactel ou viscolycra) e camiseta.
- MASCULINO: Calça vinho, Bermuda vinho (elanca ou tactel) e 

camiseta.
- CALÇADO: Tênis / sandália esportivas (não será permitido o uso de 

rasteirinha, chinelos).

OBSERVAÇÃO: Não serão permitidos: bermuda de elanca para meninas, camiseta babylook (fem), calça 
jeans (fem. e masc.), calça de moletom, crocks e botas.

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


