3º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL I (USO INDIVIDUAL)
MATERIAL DE USO DIÁRIO








01 estojo com divisórias; contendo:
03 lápis
02 borrachas macias
01 caixa de lápis de cor grande (24 lápis)
01 cola
01 apontador com depósito
01 tesoura pequena sem ponta
01 régua (30 cm) flexível
02 canetas marca-texto
01 Agenda de 15X20 cm, com datas e um dia por página
01 colete para as aulas de Educação Física (padronizado Colégio ICJ)
01 kit de uniformes completo (incluindo o agasalho padrão do colégio e uma opção de calça)
01 mochila com rolamentos de boa qualidade
01 lancheira

MATERIAL A SER ENTREGUE À PROFESSORA















09 cadernos, numerados (1,2,3) com 80 folhas e capa rígida, identificados na capa com o nome da
criança, série e disciplina. Sendo: 01 para Língua Portuguesa; 01 para Produção de Textos; 01 para
Matemática; 01 para Geografia; 01 para História; 01 para Ciências; 01 para Língua Inglesa e 02
reservas.
01 kit pequeno de material dourado (Alunos Novatos)
01 fita adesiva larga transparente (PVC 45X50 mm)
01 fita crepe de boa qualidade
01 pacote de papel Color Set Tamanho A4 – Cores variadas
01 pacote de papel A4 60 kg branco
01 kit de pincéis atômicos coloridos (6 unidades);
50 fichas de EVA (redondas ou quadradas)
01 pasta Brasil de plástico transparente ou colorido
02 revistas em quadrinhos
01 revista Picolé infantil (Temas variados)
01 revista usada (Caras, Cláudia, Veja, Isto É)
01 avental infantil ou camiseta usada para as aulas de pintura

SISTEMA BERNOULLI DE ENSINO








Língua Portuguesa
Matemática
História
Ciências
Geografia
LIVRO DE INGLÊS: 1 Livro do Cambridge – Super Minds

2

MATERIAL EXTRA
PENSE MATEMÁTICA: - Acesso individual à plataforma digital para realização de atividades interativas de incentivo à
inteligência lógica. Compõe a disciplina Matemática e será utilizado semanalmente. Voltado para alunos do 1º
período da Educação Infantil ao 8º ano do Ensino Fundamental II.


R$180,00 - pode ser dividido em até três vezes no boleto da mensalidade escolar nos meses de fevereiro a
abril de 2019.

IMPORTANTE





Não será permitido o uso de estilete, tesoura de ponta fina, lapiseira, caneta e fichário;
Todos os livros e cadernos deverão ser entregues à professora identificados ( etiqueta visível na capa);
Gentileza identificar todos os materiais, inclusive uniformes.
Os demais livros literários serão solicitados posteriormente.

OBSERVAÇÕES:

Facilite a compra da sua Lista de Material!




Desconto de 10% a vista no material didático (Sistema de Ensino Bernoulli) - dinheiro, cheque, depósito em
conta ou cartão débito;
Desconto de 15% a vista no material de Papelaria - dinheiro, cheque, depósito em conta ou cartão débito;
Parcelamento até 6 vezes no cartão de crédito sem desconto, no valor do material didático e na papelaria;



Parcelamento de 7 a 10 vezes no cartão de crédito sem desconto, no valor do material didático e na papelaria,
incluído a taxa cobrada pela bandeira do cartão;



Na compra de toda a lista (100%) do material didático e da papelaria, com ou sem desconto, ganha um
brinde: 1 caderno Tilibra + 1 lápis + 1 borracha + 1 Bloco de Anotações (obs.: serão distribuídos apenas para os
200 primeiros que comprarem a lista completa).



O 1º volume do material didático estará disponível para ser retirado na Livraria Coração de Jesus nas seguintes
datas:





Até 02/01/19 será entregue o material didático dos Ens. Fundamental II e do Ens. Médio.
Até 15/01/19 será entregue o material didático da Ed. Infantil e do Ens. Fundamental I.
A partir do 2º volume o material didático será entregue ao aluno em sala de aula.

Obs.: o material didático do Sistema de Ensino Bernoulli pode ser vendido e comercializado apenas para os
alunos que estão com a Matricula 2019 regularizada no Colégio ICJ.

Faça o orçamento de sua lista pelo e-mail: livrariaorcamentos@gmail.com
Os materiais deverão ser entregues no dia 01/02/2019, de acordo com o turno da criança, pelos pais ou
responsáveis. Gentileza assinar o documento a fim de evitarmos reclamações posteriores.
(Manhã: 8h às 11h e Tarde: 14h às 16h). Neste dia não haverá aula.
INÍCIO DAS AULAS: 04/02/2019

REUNIÃO DE PAIS: 16/02/2019

HORÁRIO: 8h às 11h

3º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL I – COLÉGIO ICJ

