6º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL II (USO INDIVIDUAL)
MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO













Agenda 2019 - Registro do Dever de Casa e Trabalhos (Uso obrigatório)
2 pastas catálogos para portfólio (com no mínimo 50 plásticos) Produção Textual e Matemática
1 estojo contendo lápis, borracha, apontador, régua, canetas, lápis de cor, tesoura sem ponta, cola
1 régua de 30 cm
1 régua geométrica
1 transferidor 1800
1 compasso
20 folhas de papel quadriculado
Bloco para Produção Textual (específico do ICJ)
1 JALECO, manga comprida, com logotipo da escola (específico do ICJ). Será utilizado no Ensino Fundamental II e
Médio
7 cadernos anuais (Língua Portuguesa, Matemática, Produção Textual, Ciências, Geografia, História e Inglês ou 1
caderno para todas as disciplinas, exceto matemática)
1 colete para Educação Física (específico do ICJ)
SISTEMA BERNOULLI DE ENSINO








Língua Portuguesa
Matemática
História
Ciências
Geografia
Inglês

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:


Outros materiais poderão ser pedidos ao longo do ano, de acordo com os trabalhos realizados.



NÃO É PERMITIDO O USO DE ESTILETE



NÃO É PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO



TODO MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME COMPLETO DO ALUNO
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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 Matrícula 2019 regularizada no Colégio ICJ.

Faça o orçamento de sua lista pelo e-mail: livrariaorcamentos@gmail.com
INÍCIO DAS AULAS: 04/02/2019

REUNIÃO DE PAIS: 13/02/2019

HORÁRIO: 7h30min às 10h

6º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL II – COLÉGIO ICJ

