Srs. Pais e/ou Responsáveis,
Em 2021, o Colégio Cristo Rei continuará adotando o Jornal Joca como um recurso didático e por
esse motivo entrou na lista de material obrigatório da escola.
O Joca é o primeiro jornal do país criado para crianças e jovens, que utiliza uma linguagem
adaptada e contextualizada para esse público, com matérias em Português, Inglês e Espanhol. Hoje, já
atuamos em parceria com mais de 800 escolas em todo o país, apoiando a formação de estudantes
mais reflexivos e atuantes na transformação da nossa sociedade.
Para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, você pode acessar o site jornaljoca.com.br
ou

acompanhar

algumas

matérias

que

foram

publicadas

em

mídias

como:

Folha

(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/06/jornal-para-criancas-muda-rotina-de-escolas-publicase-privadas.shtml), TV Cultura (https://www.youtube.com/watch?v=qQ-laLnVd58&feature=youtu.be) ou
no

Fantástico

(http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2018/07/menina-que-descreveu-sofrimento-da-

familia-na-siria-comove-brasileiros.html).
Trabalhamos no modelo de assinatura e, para facilitar este processo, elaboramos um breve tutorial,
incluindo as informações mais relevantes para deixá-lo sem nenhuma dúvida. Caso ainda queira algum
esclarecimento, fique à vontade para nos contatar pelo telefone ou e-mail: SAC - (11) 2391-1178, das
9h às 17h / contato@magiadeler.com.br. Estamos prontos para atendê-los.

TUTORIAL PARA ASSINATURA – JORNAL JOCA
Se preferir tutorial em vídeo acesse o link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=h82SPnukn-o&feature=youtu.be

1) Acesse www.jornaljoca.com.br e, no canto superior direito, clique no botão destacado na cor laranja
“Assine”;

2) Selecione o plano – “Online + Impresso” e clique em “Continuar”;

3) Preencha o cadastro com os dados do responsável ou faça seu login (em caso de renovação), leia
os “Termos e condições” e clique em “Continuar”.

4) Agora preencha os dados do(a) leitor(a) ou utilize os dados de um leitor existente em caso de
renovação. Neste momento, você deverá indicar o Colégio Cristo Rei e, ao selecioná-lo, o
desconto será aplicado no carrinho, já com o valor ajustado. O desconto será válido para
assinaturas realizadas até o dia 22/01/2021. Após essa data, o valor será cobrado integralmente.
Lembre-se que o material será entregue na escola, então preencha atentamente.

5) Nesta tela, selecione a forma de pagamento, que pode ser Cartão de Crédito ou Boleto Bancário.

6) Pronto! Sua assinatura foi concluída. Façam uma excelente leitura!

