
1º ANO INICIAL - (Ensino Fundamental-I)

MATERIAL INDIVIDUAL
01 pasta com elástico - ´´poliondas´´ 18mm;
01 tesoura sem ponta;
05 cadernos de pauta dupla;
01 caixa de lápis de cor grande;
01 tubo de cola branca 90g;
01 caderno brochura tamanho grande;
10 borrachas;
02 apontadores;
06 lápis pretos;

01 caixa de tinta guache;
01 caixa de giz de cera;
01 conjunto de caneta hidrográfica;
02 caixas de massa de modelar.

Observações importantes:
1) Todos os materiais devem vir marcados c/ o nome da criança e série;
2) Sugerimos aos pais que enviem de casa, e mantenha na lancheira uma toalhinha exclusiva para este momento.

Esta relação de livros, material didático e escolar está disponível na Secretaria da Escola
e no site:www.colegiocascavelense.com.br

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998: Em 1º julho de 2003, o presidente Lula sancionou a lei nº 10.695 com o objetivo de ampliar o
alcance e a extensão do crime de violação de direito autoral e agravar a pena do referido crime.

Srs. Pais:   O material relacionado deverá ser entregue completo na coordenação do Cczinho, nos dias                              
06 e 07 de janeiro, no horário de 8h às 11h. Ressaltamos a importância do cumprimento deste prazo. 
Início das aulas em 18 de janeiro de 2021 (segunda-feira). Nossa prioridade é a atenção dispensada aos alunos, 
tornando-se, portanto, inviável o recebimento de material no início do ano letivo.  

 Agenda Escolar de uso obrigatório – (Agenda Edu) será vendida no Colégio no ato da matrícula (R$ 36,00). 
 No ato da Matrícula, trazer uma(1) resma de papel oficio A4 (210mm x 297mm), somente para aluno novato para 
impressão de atividades diretamente relacionadas  a aprendizagem do aluno como: comunicados/avisos, ficha de 
acompanhamento, agendamento diário das atividades, desenhos livres e atividades cognitivas especiais. 

Desconto de 50% na mensalidade escolar para o 3º filho. Esse desconto NÃO É CONCEDIDO PARA 
O TURNO TARDE. 

LISTA DE LIVROS e MATERIAL INDIVIDUAL

Sua educação é sua herança‘‘

‘‘

Organização Educacional Bessa Ltda

Rua Samuel Bedê – Nº 2626 – Bairro: Bessalândia 
Cep.: 62.850-000 – Cascavel – Ceará

 Código do Inep: 23059753
www.colegiocascavelense.com.br - E-mail:colegiocascavelense@yahoo.com.br  

REUNIÃO DE PAIS E MESTRES - 11/JAN/2021 (segunda-feira) - 15h.

     Linguagem - A Casinha Feliz / Caderno de Atividades. Editora: Didática e Científica -EDC    
     Autoras: Iracema Meireles e Eloísa Meireles. Alfabetização - Método Iracema Meireles - Edição Reformulada.
                                                       (PLATAFORMA SAS)

English
Artes
Leitura e Escrita
Produção Textual
Coleção: Clássicos da Literatura
 Coleção: Lendo o Mundo - Lingua Portuguesa, Matemática e Natureza e Sociedade (SAS).

LIVROS IVRARIA

A Minha
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