INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Como fazer para adquirir seus livros?
Para aquisição dos livros didáticos e paradidáticos para 2020, atente-se para as informações
abaixo:
LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS (LITERATURA) DA SOMOS EDUCAÇÃO
Editoras Atual, Saraiva, Ática e Scipione
1) As compras serão feitas pelo site www.escolas.classicadistribuidora.com.br
2) O comprador deve realizar seu cadastro e, para acessar as adoções do Colégio Nazaré,
utilizar o cupom: Nazare2020
3) A abertura do site será em 16 de dezembro de 2019
4) Formas de pagamento:
• À vista → Boleto bancário
• A prazo ( em até 6 vezes sem juros) → cartão de crédito (bandeiras:
MASTERCARD, VISA, ELO e DINERS)
5) Efetuando a compra, a entrega será feita pelos Correios (via SEDEX/PAC), no endereço
cadastrado pelo cliente no ato da compra. O valor do frete será pago pelo comprador.
6) Caso o material apresente qualquer defeito, em sua impressão ou montagem, será
trocado sem ônus para o comprador.
OBSERVAÇÕES:
•

•

Para que o aluno tenha acesso à plataforma e ao livro digital é necessário que o
material seja novo, visto que os códigos dos livros só podem ser cadastrados uma
única vez.
Nos dias 29 de janeiro, 12 e 13 de fevereiro de 2020, os representantes da Clássica
Distribuidora estarão no Colégio Nazaré, de 8h às 17h30, a fim de atender os
interessados em adquirir os livros pessoalmente. Nesse caso, serão mantidas as
mesmas condições de desconto e parcelamento acima referidas.

LIVROS DA EDITORA OSFORD PRESS
1) As compras serão feitas pelo site: www.sbs.com.br/colegionazarelafaiete
2) Os representantes da Oxford/SBS também estarão no Colégio nos dias 29 de janeiro,
12 e 13 de fevereiro de 2020, de 8h às 17h30, a fim de atender os interessados em
adquirir os livros pessoalmente.
3) Tanto as compras feitas pelo site ou presencialmente, no Colégio, receberão 10% de
desconto e não sofrerão o custo do frete. Esses livros serão retirados no Colégio.

LISTA DE MATERIAL 2019 – INFANTIL 5 ANOS (2º PERÍODO)
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA USO INDIVIDUAL (FICA NO COLÉGIO)
LIVRO DIDÁTICOS – SOMOS EDUCAÇÃO
PROJETO ÁPIS EDUCAÇÃO INFANTIL 3
AUTOR: DANTE E NOEMI
ISBN: 9788508184415
EDITORA: ATICA

PROJETO SOCIOEMOCIONAL
• DESCOBRINDO O LÍDER EM MIM
ISBN: 978-850818268-8
EDITORA: ÁTICA

LINK: www.escolas.classicadistribuidora.com.br
Cupom: Nazare2020

____________________________________________________________________________
INGLÊS – OXFORD

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Coleção dos Sonhos - Infantil Ano 3
ISBN : 978-85-8276-304-9
link : www.eskolare.com.br

____________________________________________________________________________

INGLÊS – OXFORD

PLAYTIME B – CLASS BOOK

PLAYTIME B -WOORKBOO

Ed. SBS (Oxford)

Ed. SBS (Oxford)

LINK: www.sbs.com.br/colegionazarelafaiete
___________________________________________________________________________
PROJETO DE LEITURA
03 livros de história de acordo com a faixa etária (CAIXA ALTA)
OUTOS MATERIAIS
01 estojo com dois zíperes contendo: 1 borracha, 3 lápis de escrever, 2 colas bastão, 1 apontador com
depósito, 1 caixa de lápis de cor, 1 jogo de canetinhas hidrocor.
1 caderno brochurão (123X) 60fls – 215 mm x 310 mm (PARA CASA)
1 caderno brochurão (123X) 60fls – 215 mm x 310 mm (ATIVIDADES)
1 caderno brochurão (sem pauta) 60fls (DESENHOS)
4 pastas com grampo para atividades.
1 envelopes pardo tamanho A4
1 jogo pedagógico, de acordo com a faixa etária.
1 jogo de quebra-cabeça, de acordo com a faixa etária
1 caixa de camisa grande encapada (reforçada)
1 pasta polionda – 5 cm com alça – reforçada
1 pasta com elástico A4
2 fotos 3x4 da criança
MATERIAL PARA FINS PEDAGÓGICOS (FICA NO COLÉGIO)
1 rolo de fita crepe
3 caixas de massa de modelar – 12 cores
1 pode de plástico pequeno com tampa, para colocar a massinha.
2 folhas de papel pardo
1 folha de E.V.A.
1 folha de papel crepom
2 folhas de papel colorset

1 pacote de folhas A4 (500 fls)
1 pacote de papel Filipinho

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (FICA NA ESCOLA)

1 garrafinha de água com nome da criança
1 necessaire contendo: 01 escova de dente e 1 creme dental
1 caixa de lenço de papel
ATELIÊ DE ARTES

1 avental
1 pote de tinta guache 250ml
6 tubos de cola coloria
2 telas para pintura 30x30 cm
1 bloco de papel criativo colorido ( 8 cores)
1 folha de papel pardo
1 folha de papel de seda
1 folha de papel cartão preto
1 massa biscuit 500g
1 cola bastão
1 tesoura
Lápis de cor
Lápis HB
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O material para fins pedagógicos constitui recurso didático valioso que enriquece o processo de
ensino-aprendizagem.
Todo o material de uso individual deve ser identificado com o nome da criança e o ano, inclusive
o uniforme, tênis, mochila, pasta e lancheira.
Materiais de uso diário para permanecer na bolsa, também devem ser identificados.
O material pedagógico para uso individual - que fica no colégio - deverá ser entregue no segundo
dia de aula.
Encapar o caderno como desejar. Livros encapados com papel contact transparente.
Todos os cadernos, livros e apostilas devem ter etiquetas do lado de fora constando: o nome
completo da criança, série, turma e nome do Colégio.
Não trazer brinquedos para a sala de aula, exceto nas sextas-feiras e na primeira semana de aula.
Evitem trazer: material incompleto, sem etiqueta e coisas que não estejam na referida lista.
Toda Comunicação FAMÍLIA - ESCOLA deve ser feita através de uma agenda escola.

