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Olá, Pai, Mãe e/ou Responsável,
Em 2019, a Scuola Italiana Eugenio Montale manterá a adoção do Jornal Joca como um recurso didático e por esse
motivo consta na lista de material obrigatório da escola, reforçando esta grande parceria. Caso não nos conheça, o Joca é o
primeiro e único jornal do Brasil feito para jovens e crianças. Hoje, já atuamos em parceria com mais de 150 escolas
em todo o país, com grandes resultados alcançados, como ocorre na Scuola Italiana Eugenio Montale.
Que tal dar uma olhada na matéria em que saímos no Estadão, na TV Cultura ou no Fantástico, para conhecer melhor o que
fazemos? Trabalhamos no modelo de assinatura e, para facilitar este processo, elaboramos um breve tutorial abaixo,
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 informados abaixo. Estamos prontos para atendê-los.
Tutorial para Assinatura – Jornal Joca (Novos Assinantes)
1) Acesse www.jornaljoca.com.br e, no canto superior direito, clique no botão destacado na cor
vermelha “Assine”;
2) Selecione o plano – “Joca Combo – Online + Impresso”;
3) Selecione “Aluno/Pessoa Física” e insira o cupom de desconto “montale2019”;
4) Realize o cadastro do responsável pela assinatura e selecione a forma de pagamento (Boleto Bancário ou Cartão de
Crédito);
5) Na tela seguinte, preencha as Informações do Leitor/Aluno, incluindo o login para que ele possa acessar a área online;
6) Na lista de escolas, selecione a Scuola Italiana Eugenio Montale e indique a série que o aluno irá cursar em 2019;
7) Pronto! Sua assinatura foi concluída. Caso tenha selecionado a opção Boleto Bancário, o pagamento deverá ser realizado
no prazo para que a assinatura seja ativada.
Tutorial para Assinatura – Jornal Joca (Renovação)
1) Acesse www.jornaljoca.com.br e, no canto superior direito, clique no botão destacado na cor azul
“Login”;
2) Insira seu e-mail no campo Usuário e digite sua senha. Caso não se lembre dela, clique em
“Esqueceu sua senha?”;
3) Clique no ícone do perfil e, em seguida, acesse “Minha Conta”. Nesta etapa você poderá alterar o ano que seu leitor irá
cursar caso a assinatura esteja vigente ou clique em “Você pode também gerenciar suas assinaturas clicando aqui.” para
acessar essas informações.
4) Caso sua assinatura já esteja vencida, ao clicar em “Minha Conta”, você verá a seguinte frase: Você precisa renovar
sua assinatura para continuar o acesso. Clique aqui e renove agora. Basta clicar e repetir os procedimentos de uma nova
assinatura. Seus dados já estarão registrados.
Informações importantes:
Investimento: O valor da assinatura do Joca Combo para 2019 é de R$ 142,90 ao ano, contemplando 18 edições impressos do
jornal Joca, além do conteúdo online. Na sua versão impressa, os alunos recebem 12 páginas de conteúdo em português,
além de um encarte adicional com notícias em inglês.
Descontos: Os assinantes da Scuola Italiana Eugenio Montale terão um desconto de 5%, resultando em um valor anual de
R$ 135,75 por assinatura. O desconto é concedido por meio do cupom montale2019. Este será válido até o dia
20/01/2019; após essa data, o valor será cobrado integralmente (R$ 142,90).
Política de Entrega: A fim de garantir a entrega dos jornais de forma dedicada e que os professores possam utilizá-los em sala
de aula, o material será entregue na própria escola.
Portal Joca (Joca Online): Os assinantes têm acesso ao site do Joca, basta fazer login com o usuário e senha criados no
momento da assinatura.
Vigência da Assinatura: A assinatura do Joca é anual e contempla 18 edições impressas (não há edição em janeiro, julho e
dezembro, acompanhando o calendário letivo), além do conteúdo online.
Material para os responsáveis: Ao realizar sua assinatura, os responsáveis receberão um guia em formato PDF com
orientações de como ler jornal com seu jovem leitor.
Ficamos à disposição pelos telefones (11) 2129-6455 ou (11) 3477-3233, além do e-mail contato@magiadeler.com.br.
Atenciosamente,
Equipe Joca
Em caso de eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos:
SAC - (11) 2129-6455, das 9h às 17h / contato@magiadeler.com.br

