6º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL I (USO INDIVIDUAL)
MATERIAL INVIDIDUAL DO ALUNO
 Agenda 2021 - Registro do Dever de Casa e Trabalhos (Uso obrigatório)
 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
 1 Bloco para Produção Textual (material específico impresso no ICJ) Obs.: se necessário deverá ser adquirida
nova unidade durante o ano.
 1 JALECO, manga comprida, com logotipo da escola (específico do ICJ). Será utilizado no Ensino
Fundamental II e Médio
 6 cadernos anuais (Inglês, Língua Portuguesa, Ciências, Geografia, História e Matemática)
 1 caderno pequeno capa dura brochura (Produção Textual)
 1 colete para Educação Física (específico do ICJ)
LIVROS PARADIDÁTICOS
1ª ETAPA
 O Meu Pé de Laranja Lima - Autor: José Mauro Vasconcelos - Editora: Melhoramentos
 A droga da obediência – Autor: Pedro Bandeira - Editora: Moderna
2ª ETAPA
 A Palavra Mágica – Autor: Moacyr Scliar - Editora: Moderna
 O Pequeno Príncipe – Autor: Antoine de Saint Exupéry – Editora: L & PM Pocket
3ª ETAPA
 Uma Ideia toda Azul – Autora: Marina Colasanti – Editora: Nórdica
 A droga do amor – Autor: Pedro Bandeira - Editora: Moderna
 "Percy Jackson e o ladrão de raios" volume 1 da série Percy Jackson e os Olimpianos. Autor: Rick Riordan.
Disciplina História
SISTEMA BERNOULLI DE ENSINO
 Língua Portuguesa
 Matemática
 História
 Ciências
 Geografia
 Inglês
MATERIAL EXTRA
Acesso individual à plataforma digital Meu Bernoulli XP.
Equipamento eletrônico para uso pessoal notebook, tablet ou computador e acesso à internet.
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IMPORTANTE
 Outros materiais poderão ser pedidos ao longo do ano, de acordo com os trabalhos realizados.
 NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE ESTILETE, TESOURA DE PONTA FINA E FICHÁRIO.
 Gentileza identificar todos os materiais, inclusive uniformes.
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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