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1 pasta personalizada – Disponível na Livraria e Papelaria Coração de Jesus – cor azul
1 merendeira com garrafa plástica, guardanapo de pano e toalhinha de mão (identificados)
1 estojo de zíper grande com divisórias
5 cadernos de desenho (encapados com plástico azul) –padrão ICJ (3 Atividade, 2 Dever de Casa)
1 copo de plástico para água pequeno (identificado)
2 fotos 3 x 4
1 conjunto de short, blusa, calcinha/cueca (identificado)
1 tesoura sem ponta (identificada)
2 borrachas brancas macias
1 blusa de malha usada tamanho M adulto, para pintura (identificada)
1 pacote de papel colorset A4
1 pacote de papel lumi color A4
1 brinquedo para jogo simbólico (médico, salão de beleza, carrinho, boneca, utensílios de casinha)
1 rolo de viés estampado
2 tubos de cola 90g
1 revista feminina (Caras...) usadas e em bom estado de conservação
3 lápis pretos – Nº 2
1 caixa de giz de cera – 12 cores
2 canetas “Futura” ou similar pretas
3 canetas de retroprojetor preta, azul e vermelha
1 pote grande – Super Massa para Modelar – soft – 500 g
1 caixa de massa de modelar Caras e Cores – 6 cores
1 caixa de lápis de cor jumbo – 12 cores
1 apontador jumbo
1 vidro de guache 250 g (amarela e preta)
1 caixa de cola colorida – 6 unidades
1 pincel chato nº 16
1 pacote de palitos de picolé com 100 unidades
1/2m de feltro (vermelho, amarelo, azul ou rosa)
1 livro de história apropriado para faixa etária (caixa alta, pouco texto e mais imagens)
1 livro de literatura infantil em inglês, adequado à faixa etária da criança (caixa alta e pouco texto).
1 tela pintura - 20x30 cm
30cm de tecido americano crú

Obs.: Abolimos o uso das mochilas de rodinhas porque as mesmas trazem dificuldade no manuseio para as
crianças. Sendo assim, os pais deverão enviar para a escola apenas a merendeira e a pasta de atividades.
As etiquetas padronizadas para identificação são encontradas na Livraria e Papelaria Coração de Jesus.
Todos os materiais, inclusive uniforme, meias, guardanapos deverão ser identificados.
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SISTEMA BERNOULLI DE ENSINO





1 Planejamento Diário
Livro da Educação Infantil - Volumes 1 e 2
Livro de inglês: Livro de Cambridge – Super Safari (Workbook e Student´s Book)

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 em caixa alta (compõem o processo de
alfabetização).

MATERIAL EXTRA
Acesso individual à plataforma digital Meu Bernoulli XP.
OBSERVAÇÕES:

FACILITE A COMPRA DA SUA LISTA DE MATERIAL!
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:





à vista, com desconto de 5%, no dinheiro, cheque (mediante consulta), cartão de débito ou transferência através de
PIX;
no cartão de crédito, sem desconto e sem juros, parcelado em até 6 vezes, sendo que, cada parcela, deve ser no
mínimo, no valor de R$100,00;
no cartão de crédito, parcelado em até 10 vezes, sem desconto e acrescida a taxa de juros do cartão do cliente, sendo
que, cada parcela, deve ser no mínimo, no valor de R$100,00.

IMPORTANTE:



O valor do material didático do Sistema Bernoulli é para o ano de 2021, portanto, a compra na Livraria deve ser
realizada para todos os volumes que serão entregues durante o ano corrente.




O material de 2020 não poderá ser usado no ano de 2021 em função das atualizações realizadas nos livros.



O 1º volume do material didático estará disponível para compra, após a efetivação da matrícula e poderá ser retirado
na Livraria Coração de Jesus a partir de janeiro 2021 (data ainda a confirmar).



A partir do 2º volume o material didático será entregue ao aluno em sala de aula.

Ressaltamos que para ter acesso as plataformas digitais do Sistema Bernoulli o material de 2021 deve ser adquirido na
Livraria.

OBS.: o material didático do Sistema de Ensino Bernoulli será vendido e comercializado apenas para os alunos matriculados
para o ano de 2021 no Colégio ICJ.

Faça o orçamento de sua lista pelo e-mail: livrariaorcamentos@gmail.com
APROVEITE A PROMOÇÃO DE 40% DE DESCONTO NOS UNIFORMES (MODELO ANTIGO).
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