
COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS 
Rua Comandante Costa, 1424 – Centro Sul – Cuiabá/MT – Fone: 3363-6060  65-99982-8492 

INÍCIO DAS AULAS: 07/02/2022 (segunda-feira) 
ENTRADA DOS ALUNOS PELA – RUA CORONEL NETO 

 

 

JARDIM I (02 anos) -  EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

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. 

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. Também o material de uso pessoal, fralda e troca de roupa. 

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. Materiais de papelaria para uso pela criança serão solicitados durante o ano letivo conforme necessidade para realização de atividades e 

trabalhos. 

● Mochila média COM RODINHAS (mais ou menos 40cm de altura) 

● Lancheira e toalhinha para lanche 

● Caderno de desenho Começando a Escrever – 40 folhas, espiral, capa dura, folha 

mais grossa 80g (02 unidades) 

● 01 estojo com lápis de cor, apontador com depósito e cola branca de boa 

qualidade 100g bico fino. 

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

● Pincel para pintura escolar formato chato nº 06 (01 unidade) 

● Pincel para pintura escolar formato chato nº 18 (01 unidade) 

● Tempera Guache (12 potes pequenos de cores diferentes – 15ml cada) – 01 caixa 

PARA USO PESSOAL NA ESCOLA: 

● 01 troca de roupa (uniforme extra) 

● Cuecas ou calcinhas 

● Toalha de banho e escova para cabelos 

● 01 copo com tampa ou garrafinha para água 

● Fraldas e lenços umedecidos (caso a criança 

ainda use) 

 

 

 

HORÁRIO DE AULA - Segunda a Sexta-feira 
Matutino: 7h às 11:20h 

Vespertino: 13h às 17:20h 
 

IMPORTANTE:  
A partir de 14/02/2022 entrada somente 

com uniforme completo 
 

UNIFORME ESCOLAR - (De acordo com o Regimento Escolar) 

 FEMININO: Camiseta, Calça capri, 
corsáriotactel, leggingviscolycra, 
short/saia vinho. 

 

 MASCULINO: Camiseta, Bermuda vinho 
(elanca ou tactel), Calça vinho. 

 

 CALÇADO – tênis, sapatilha/sandália 
esportivas (Não será permitido o uso 
de chinelo e/ou rasteirinha.). 

OBSERVAÇÃO 
O uso da bermuda deelanca 
para meninas e do short/saia 
será permitido somente até o 
1º Ano do Ensino do 
Fundamental. 
 

 

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 
Rua Comandante Costa, 1424 – Centro Sul – Cuiabá/MT – Fone: 3363-6060  65-99982-8492 

INÍCIO DAS AULAS: 07/02/2022 (segunda-feira) 
ENTRADA DOS ALUNOS PELA – RUA CORONEL NETO 

 

 

JARDIM 2 (03 anos) - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Programa Bilíngue Richmond Solution 
Programa de ensino estruturado com dois livros impressos recebidos a cada ano que garantem a prática linguística nas 4 
habilidades. 

 As plataformas de conteúdo, biblioteca digital e de preparatório para exames – são ferramentas primordiais e eficazes 
para desenvolver a autonomia do aprendiz, permitir que a família acompanhe os resultados. 

 Exames e certificações internacionais para alunos do 5º e 9º ano e professores (TOEFL/Cambridge) incluídos no 
programa – SEM NENHUM CUSTO A MAIS e comprovam, por meio de parâmetros reconhecidos internacionalmente, 
que o ensino de inglês realizado no CCJ é eficaz. 

 A Richmond realiza o acompanhamento do desenvolvimento do programa com profissionais especializados. 

 

LIVROS VENDIDOS NO SITE  
Loja virtual: http://loja.edebe.com.br 

Educação Infantil: JARDIM II – 03 anos (R$ 557,00) 
Coleção GIROLHAR – Etapa 3 (Retirar no Colégio) 

LIVROS ADQUIRIDOS NO COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS 
 

* LÍNGUA INGLESA – RICHMOND SOLUTION (R$ 510,00) 
 

✔ 03 anos: 1A – Student's Book – Educação Infantil (1º semestre) 

✔ 03 anos: 1B – Student's Book – Educação Infantil (2º semestre) 
 

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 o 
material da Coleção GIROLHAR 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. Também o material de uso pessoal, fralda e troca de roupa. 

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. Materiais de papelaria para uso pela criança serão solicitados durante o ano letivo conforme necessidade para realização de atividades e 
trabalhos. 

● Mochila média COM RODINHAS (mais ou menos 40cm de altura) 
● Lancheira e toalhinha para lanche  
● Caderno de desenho Começando a Escrever – 40 folhas, espiral, capa dura, folha mais 

grossa 80g (02 unidades) 
● 01 estojo com lápis de escrever, lápis de cor, apontador com depósito e cola branca de 

boa qualidade 100g bico fino. 
● 01 estojo com giz de cera e canetas hidrocor ponta grossa. 
● Pincel para pintura escolar formato chato nº 06 (01 unidade) 
● Pincel para pintura escolar formato chato nº 18 (01 unidade) 
● Tempera Guache (12 potes pequenos de cores diferentes – 15ml cada) – 01 caixa 

PARA USO PESSOAL NA ESCOLA: 
● 01 troca de roupa (uniforme extra) 
● Cuecas ou calcinhas 
● Toalha de banho e escova para 

cabelos 
● 01 copo com tampa ou garrafinha 

para água 
● Fraldas e lenços umedecidos (caso a 

criança ainda use) 
 

 

HORÁRIO DE AULA - Segunda a Sexta-feira 
Matutino: 7h às 11:20h 

Vespertino: 13h às 17:20h 
 

IMPORTANTE:  
A partir de 14/02/2022 entrada somente 

com uniforme completo 
 

UNIFORME ESCOLAR - (De acordo com o Regimento Escolar) 

 FEMININO: Camiseta, Calça capri, 
corsário tactel, legging viscolycra, 
short/saia vinho.   

 

 MASCULINO: Camiseta, Bermuda vinho 
(elanca ou tactel), Calça vinho. 

 

 CALÇADO – tênis, sapatilha/sandália 

esportivas (Não será permitido o uso de 
chinelo e/ou rasteirinha.). 

OBSERVAÇÃO 
O uso da bermuda deelanca 
para meninas e do short/saia 
será permitido somente até o 
1º Ano do Ensino do 
Fundamental. 
 

 

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 
Rua Comandante Costa, 1424 – Centro Sul – Cuiabá/MT – Fone: 3363-6060  65-99982-8492 

INÍCIO DAS AULAS: 07/02/2022 (segunda-feira) 
ENTRADA DOS ALUNOS PELA – RUA CORONEL NETO 

 

 

PRÉ I (04 anos)  - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Programa Bilíngue Richmond Solution 
Programa de ensino estruturado com dois livros impressos recebidos a cada ano que garantem a prática linguística nas 4 
habilidades. 

 As plataformas de conteúdo, biblioteca digital e de preparatório para exames – são ferramentas primordiais e eficazes 
para desenvolver a autonomia do aprendiz, permitir que a família acompanhe os resultados. 

 Exames e certificações internacionais para alunos do 5º e 9º ano e professores (TOEFL/Cambridge) incluídos no programa 
– SEM NENHUM CUSTO A MAIS e comprovam, por meio de parâmetros reconhecidos internacionalmente, que o ensino 
de inglês realizado no CCJ é eficaz. 

 A Richmond realiza o acompanhamento do desenvolvimento do programa com profissionais especializados.  

 

LIVROS VENDIDOS NO SITE  
Loja virtual: http://loja.edebe.com.br 

Educação Infantil: PRÉ I – 04 anos (R$ 557,00) 
Coleção GIROLHAR – Etapa 4 (Retirar no Colégio) 

LIVROS ADQUIRIDOS NO COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS 
 

* LÍNGUA INGLESA – RICHMOND SOLUTION(R$ 510,00) 
 

✔ 04 anos: 2A – Student's Book – Educação Infantil (1º semestre) 

✔ 04 anos: 2B – Student's Book – Educação Infantil (2º semestre) 
 

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 o 
material da Coleção GIROLHAR 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. Também o material de uso pessoal e troca de roupa. 

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. Materiais de papelaria para uso pela criança serão solicitados durante o ano letivo conforme necessidade para realização de atividades e 
trabalhos. 

 

● 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 e toalhinha para lanche  
● Caderno de desenho Começando a Escrever – 40 folhas, espiral, capa dura, folha mais grossa 

80g (02 unidades) 
● Caderno meia pauta capa dura com espiral – Começando a Escrever 40fls. (02 unidades)       
● 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 e canetas hidrocor ponta grossa. 
● Pincel para pintura escolar formato chato nº 16 (01 unidade) 
● Tempera Guache (12 potes pequenos de cores diferentes – 15ml cada) – 01 caixa 

PARA USO PESSOAL NA 
ESCOLA (DEIXAR NA MOCHILA 
PARA CASO DE NECESSIDADE): 
● 01 troca de roupa (uniforme 

extra + cueca ou calcinha) 
● Toalha de rosto não muito 

pequena 
● 01 copo com tampa ou 

garrafinha para água 
 

 

HORÁRIO DE AULA - Segunda a Sexta-feira 
Matutino: 7h às 11:20h 

Vespertino: 13h às 17:20h 
 

IMPORTANTE:  
A partir de 14/02/2022 entrada somente 

com uniforme completo 
 

UNIFORME ESCOLAR - (De acordo com o Regimento Escolar) 

 FEMININO: Camiseta, Calça capri, corsário 
tactel, legging viscolycra, short/saia vinho.   

 

 MASCULINO: Camiseta, Bermuda vinho 
(elanca ou tactel), Calça vinho. 

 
 

 CALÇADO – tênis, sapatilha/sandália esportivas 

(Não será permitido o uso de chinelo e/ou 
rasteirinha.). 

OBSERVAÇÃO 
O uso da bermuda 
deelanca para meninas e 
do short/saia será 
permitido somente até o 
1º Ano do Ensino do 
Fundamental. 
 

 

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 
Rua Comandante Costa, 1424 – Centro Sul – Cuiabá/MT – Fone: 3363-6060  65-99982-8492 

INÍCIO DAS AULAS: 07/02/2022 (segunda-feira) 
ENTRADA DOS ALUNOS PELA – RUA CORONEL NETO 

 

 

PRÉ 2 (05 anos) - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Programa Bilíngue Richmond Solution 
Programa de ensino estruturado com dois livros impressos recebidos a cada ano que garantem a prática linguística nas 4 habilidades. 

 As plataformas de conteúdo, biblioteca digital e de preparatório para exames – são ferramentas primordiais e eficazes para desenvolver a 
autonomia do aprendiz, permitir que a família acompanhe os resultados. 

 Exames e certificações internacionais para alunos do 5º e 9º ano e professores (TOEFL/Cambridge) incluídos no programa – SEM 
NENHUM CUSTO A MAIS e comprovam, por meio de parâmetros reconhecidos internacionalmente, que o ensino de inglês realizado no 
CCJ é eficaz. 

 A Richmond realiza o acompanhamento do desenvolvimento do programa com profissionais especializados. 
 

LIVROS VENDIDOS NO SITE  

Loja virtual: http://loja.edebe.com.br 
Educação Infantil: PRÉ II – 05 anos (R$ 557,00) 

Coleção GIROLHAR– Etapa 5 (Retirar no colégio) 

LIVROS ADQUIRIDOS NO COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS 
 

* LÍNGUA INGLESA – RICHMOND SOLUTION(R$ 510,00) 
 

✔ 05 anos: 3A – Student's Book – Educação Infantil (1º semestre) 

✔ 05 anos: 3B – Student's Book – Educação Infantil (2º semestre) 

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 o 

material da Coleção GIROLHAR 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. Também o material de uso pessoal e troca de roupa. 
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. Materiais de papelaria para uso pela criança serão solicitados durante o ano letivo conforme necessidade para realização de atividades e 

trabalhos. 
 

 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 e toalhinha para lanche 

 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 (01 unidade) 

 Caderno meia pauta capa dura com espiral – Começando a Escrever 40fls. (02 unidades) 

 Caderno quadriculado (quadrinhos 2cmx2cm) capa dura com 40 fls. sem espiral (01 unidade). São quadrinhos grandes (2cm). Não aceite 
caderno com quadradinhos pequenos. 

 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 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 
PARA USO PESSOAL NA ESCOLA (DEIXAR NA MOCHILA PARA CASO DE NECESSIDADE): 

 01 troca de roupa (uniforme extra + cueca ou calcinha) 

 Toalha de rosto não muito pequena 

 01 copo com tampa ou garrafinha para água 
 

HORÁRIO DE AULA - Segunda a Sexta-feira 
MAT.: 7h às 11:20hVESP.: 13h às 17:20h 

IMPORTANTE: A partir de 14/02/2022 entrada 
somente com uniforme completo 

 

UNIFORME ESCOLAR - (De acordo com o Regimento Escolar) 

 FEMININO:Camiseta, Calça capri, corsário tactel, legging viscolycra, short/saia vinho. 

 MASCULINO: Camiseta, Bermuda vinho (elanca ou tactel), Calça vinho. 

 CALÇADO – tênis, sapatilha/sandália esportivas (Não será permitido o uso de chinelo e/ou rasteirinha.). 

OBSERVAÇÃO: O uso da bermuda de elanca para meninas e do short/saia será permitido somente até o 1º Ano do Ensino do 
Fundamental. 

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 

 


