‘‘

‘‘Sua educação é sua herança

Rua Samuel Bedê – Nº 2626 – Bairro: Bessalândia
Cep.: 62.850-000 – Cascavel – Ceará
Código do Inep: 23059753
www.colegiocascavelense.com.br - E-

Organização Educacional Bessa Ltda

LISTA DE LIVROS e MATERIAL INDIVIDUAL
INFANTIL II-(CRECHE)
Valores (Plataforma SAS).
Total = R$ 620,00.
Coleçã o Explorar e Descobrir - Volume II. Cartão de Crédito (10x) parcela = R$ 62,00.
Ciranda de Livros - Volume - II
Cartão de Débito (8% de desconto) - R$ 570,40.
Desenho e Escrita -Volume - II
Dinheiro (10% de desconto) - R$ 558,00.

LIVROS (PLATAFORMA SAS)

Histó ria da Liz - Infantil-II

MATERIAL INDIVIDUAL

Não está incluso os paradidáticos e o material de suporte, e caso o aluno saia da
escola não terá devolução do dinheiro.
Ed. Infantil (SAS) - A Coleção Explorar e Descobrir é constituída por vivências que
proporcionam às crianças momentos diversiﬁcados de interação e brincadeira. Além de
contribuírem com o desenvolvimento infantil.

01 caixa de lápis de cor (Jumbo);
04 caixas de massa de modelar;
01 tubo de cola branca de 90g;
01 avental para pintura;
01 brinquedo pedagógico
(brinquedo de montar - peças grandes);
03 folhas em EVA;
02 folhas de papel crepom;
01 pasta plástica com elástico ´´poliondas´´ 18mm;

MATERIAL DE HIGIENE

01 caixa de canetinhas;
01 caixa de giz de cera (grande);
01 caixa de tinta guache;
01 pincel para tinta guache nº 12;
01 tesoura sem ponta;
02 lápis graﬁte;
03 borrachas ponteiras;
02 pacotes de balão nº 07;
30 palitos de picolé;
01 caderno de desenho (grande);

01 toalha de mão (com nome gravado);
01 troca de roupa;
01 sabonete líquido;
01 creme dental sem ﬂúor;
01 escova dental (trocar a cada 3 meses) com protetor;
01 copo (com nome gravado);
01 toalha de banho (c/o nome gravado);
01 pente ou escova (c/o nome gravado).

ü 01 Alcool Gel.
ü 02 Má scaras de proteçã o ao covid.
ü 01 Garrafa de Agua.

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;
3) Caso a criança seja dependente de fraldas, por favor, manter uma junto à troca de roupa.
Srs. Pais: O material relacionado deverá ser entregue completo na coordenação do Cczinho, nos dias 07 e 08 de janeiro 2021, no
horário de 8h às 11h. Ressaltamos a importância do cumprimento deste prazo.
Início das aulas em 20 de janeiro de 2021, (quarta-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 - aplicativo) pagamento no ato da matrícula, valor (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.

REUNIÃO DE PAIS E MESTRES - 08/JAN/2021 (segunda-feira) - 15h.
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.

‘‘

‘‘Sua educação é sua herança

Rua Samuel Bedê – Nº 2626 – Bairro: Bessalândia
Cep.: 62.850-000 – Cascavel – Ceará
Código do Inep: 23059753
www.colegiocascavelense.com.br - E-

Organização Educacional Bessa Ltda

LISTA DE LIVROS e MATERIAL INDIVIDUAL
INFANTIL III - (Pré - Escola)
LIVROS (PLATAFORMA SAS)
Coleçã o Explorar e Descobrir - Volume III.
Ciranda de Livros - Volume - III
Desenho e Escrita -Volume - III
Histó ria da Liz - Infantil-III

MATERIAL INDIVIDUAL
01 conjunto de short e camiseta;
01 tesoura sem ponta;
01 cueca (meninos);
01 calcinha (meninas);
05 caixas de massa de modelar;
01 caixa de gizão de cera (grande);
04 lápis com borrachas ponteiras;
01 tubo de cola branca - 90g;

Valores (Plataforma SAS).
Total = R$ 620,00.
Cartão de Crédito (10x) - R$ 62,00.
Cartão de Débito (8% de desconto) - R$ 570,40.
Dinheiro (10% de desconto) - R$ 558,00.
Não está incluso os paradidáticos e o material de suporte, e caso o aluno saia da
escola não terá devolução do dinheiro.
Ed. Infantil (SAS) - A Coleção Explorar e Descobrir é constituída por vivências que
proporcionam às crianças momentos diversiﬁcados de interação e brincadeira. Além de
contribuírem com o desenvolvimento infantil.

01 toalha de banho;
01 pasta com elástico - ´´poliondas´´ 18mm;
01 estojo para colocar lápis;
01 caixa de lápis de cor (grande);
02 folhas de E.V.A.;
01 brinquedo educativo;
01 caixa de tinta guache;
01 caixa de canetinhas.

MATERIAL DE HIGIENE
01 sabonete líquido;
01 creme dental (pequeno);
01 escova dental (trocar a cada 3 meses) com protetor.

ü 01 Alcool Gel.
ü 02 Má scaras de proteçã o ao covid.
ü 01 Garrafa de Agua.

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.
3) Caso a criança seja dependente de fraldas, por favor, manter uma junto à troca de roupa.
Srs. Pais: O material relacionado deverá ser entregue completo na coordenação do Cczinho, nos dias 07 e 08 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 - aplicativo) pagamento no ato da matrícula, valor (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.

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

‘‘

‘‘Sua educação é sua herança

Rua Samuel Bedê – Nº 2626 – Bairro: Bessalândia
Cep.: 62.850-000 – Cascavel – Ceará
Código do Inep: 23059753
www.colegiocascavelense.com.br - E-

Organização Educacional Bessa Ltda

LISTA DE LIVROS e MATERIAL INDIVIDUAL
INFANTIL IV - (Educação Infantil)
LIVROS (PLATAFORMA SAS)
Coleçã o Explorar e Descobrir - Volume IV.
Ciranda de Livros - Volume - IV
Desenho e Escrita -Volume - IV
Histó ria da Liz - Infantil-IV
Atividades Grafomotoras - Volume - IV

Valores (Plataforma SAS).
Total = R$ 900,00.
Cartão de Crédito (10x) - R$ 90,00.
Cartão de Débito (8% de desconto) - R$ 828,00.
Dinheiro (10% de desconto) - R$ 810,00.
Não está incluso os paradidáticos e o material de suporte, e caso o aluno saia da
escola não terá devolução do dinheiro.

Ed. Infantil (SAS) - A Coleção Explorar e Descobrir é constituída por vivências que
proporcionam às crianças momentos diversiﬁcados de interação e brincadeira. Além de
contribuírem com o desenvolvimento infantil.

MATERIAL INDIVIDUAL
01 tesoura sem ponta;
02 tubo de cola branca 40g (POLAR);
01 estojo para colocar lápis;
01 estojo de canetas hidrográﬁcas (canetinhas)
05 lápis graﬁte;
05 borrachas ´´ponteiras´´.
01 apontador;
01 pasta com elástico - ´´poliondas´´ 18mm;
01 caixa de tinta guache;
01 pacote de palitos de picolé;

01 toalha gravada com o nome do(a) aluno(a)para o lanche;
01 caixa de lápis de cor (grande);
01 caixa de gizão de cera (grande);
03 caixas de massa de modelar;
01 brinquedo educativo;
02 folhas de E.V.A.

ü 01 Alcool Gel.
ü 02 Má scaras de proteçã o ao covid.
ü 01 Garrafa de Agua.

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.
Srs. Pais: O material relacionado deverá ser entregue completo na coordenação do Cczinho, nos dias 07 e 08 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 - aplicativo) pagamento no ato da matrícula, valor (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.

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

‘‘

‘‘Sua educação é sua herança

Rua Samuel Bedê – Nº 2626 – Bairro: Bessalândia
Cep.: 62.850-000 – Cascavel – Ceará
Código do Inep: 23059753
www.colegiocascavelense.com.br - E-

Organização Educacional Bessa Ltda

LISTA DE LIVROS e MATERIAL INDIVIDUAL
INFANTIL V - (Educação Infantil)
LIVROS (PLATAFORMA SAS)
Coleçã o Explorar e Descobrir - Volume V.
Ciranda de Livros - Volume - V
Desenho e Escrita -Volume - V
Histó ria da Liz - Infantil-V
Atividades Grafomotoras - Volume - V
Letras e Nú meros - Volume - V

Valores (Plataforma SAS).
Total = R$ 900,00.
Cartão de Crédito (10x) - R$ 90,00.
Cartão de Débito (8% de desconto) - R$ 828,00.
Dinheiro (10% de desconto) - R$ 810,00.
Não está incluso os paradidáticos e o material de suporte, e caso o aluno saia da
escola não terá devolução do dinheiro.

Ed. Infantil (SAS - A Coleção Explorar e Descobrir é constituída por vivências que
proporcionam às crianças momentos diversiﬁcados de interação e brincadeira. Além de
contribuírem com o desenvolvimento infantil.

MATERIAL INDIVIDUAL
01 tesoura sem ponta;
01 caderno de pauta dupla azul grande;
01 estojo para colocar lápis;
01 estojo de canetas hidrográﬁcas (canetinhas)
01 pasta com elástico - poliondas 18mm;
03 caixas de massa de modelar;
02 tubo de cola branca - 90g.
01 caixa de lápis de cor (grande);
08 lápis graﬁte;

01 estojo de tinta guache;
02 apontadores;
04 borrachas quadradas;
01 caixa de giz de cera.
02 folhas de E.V.A.
01 pacote de palitos de picolé;

ü 01 Alcool Gel.
ü 02 Má scaras de proteçã o ao covid.
ü 01 Garrafa de Agua.

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.
Srs. Pais: O material relacionado deverá ser entregue completo na coordenação do Cczinho, nos dias 07 e 08 de
janeiro 2021, 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 - aplicativo) pagamento no ato da matrícula, valor (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.

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

‘‘

‘‘Sua educação é sua herança

Rua Samuel Bedê – Nº 2626 – Bairro: Bessalândia
Cep.: 62.850-000 – Cascavel – Ceará
Código do Inep: 23059753
www.colegiocascavelense.com.br - E-

Organização Educacional Bessa Ltda

LISTA DE LIVROS e MATERIAL INDIVIDUAL
1º ANO INICIAL - (Ensino Fundamental-I)
LIVROS

Linguagem - A Casinha Feliz / Caderno de Atividades. Editora: Didática e Cientíﬁca -EDC
Autoras: Iracema Meireles e Eloísa Meireles. Alfabetização - Método Iracema Meireles - Edição Reformulada.
Valores (Plataforma SAS).
Total = R$ 1.175,00.
Cartão de Crédito (10x) - R$ 117,50.
Cartão de Débito (8% de desconto) - R$ 1.081,00.
Dinheiro (10% de desconto) - R$ 1.057,50.

(PLATAFORMA SAS)

English
Artes
Leitura e Escrita
Produção Textual
Não está incluso os paradidáticos, Casinha Feliz /Caderno de Atividades e o
Coleção: Clássicos da Literatura
material de suporte, e caso o aluno saia da escola não terá devolução do
Coleção: Lendo o Mundo - Lingua Portuguesa, dinheiro.
Matemática e Natureza e Sociedade (SAS).
Ensino Fundamental-I (SAS) - A Coleção Lendo o Mundo é destinada aos alunos do 1º ao 5º ano
e contempla as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza e Ciências Humanas. Cada área contribui para o desenvolvimento humano global do
aluno e de sua autonomia intelectual.

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.
ü 01 Alcool Gel.
ü 02 Má scaras de proteçã o ao covid.
ü 01 Garrafa de Agua.

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.
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 - aplicativo) pagamento no ato da matrícula, valor (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.

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

‘‘

‘‘Sua educação é sua herança

Rua Samuel Bedê – Nº 2626 – Bairro: Bessalândia
Cep.: 62.850-000 – Cascavel – Ceará
Código do Inep: 23059753
www.colegiocascavelense.com.br - E-

Organização Educacional Bessa Ltda

LISTA DE LIVROS e MATERIAL INDIVIDUAL
2º ANO INICIAL - Ensino Fundamental-I
LIVROS (PLATAFORMA SAS)

Coleção: Lendo o Mundo - Lingua Portuguesa, Matemática,
Ciências e História e Geograﬁa.
Produção Textual
Língua Portuguesa, Atividades Suplementares.
English
Artes
Ensino Fundamental-I (SAS) - A Coleção Lendo o Mundo é destinada aos alunos do 1º
ao 5º ano e contempla as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática,
Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Cada área contribui para o desenvolvimento
humano global do aluno e de sua autonomia intelectual.

Valores (Plataforma SAS).
Total = R$ 1.380,00.
Cartão de Crédito (10x) - R$ 138,00.
Cartão de Débito (8% de desconto) - R$ 1.269,60.
Dinheiro (10% de desconto) - R$ 1.242,00.
Não está incluso os paradidáticos, gramática, dicionário e o
material de suporte, e caso o aluno saia da escola não terá
devolução do dinheiro.

DESCOBRINDO A GRAMÁTICA 2 - Editora: FTD. Autores: Gilio Giocomozzi, Gildete
Valério, Geonice Valéri - 1ª Edição. ISBN:9788520001677
RECOMENDAMOS: Dicionário Didático Básico da Língua Portuguesa – Ens.
Fundamental-IEdições: SM Ltda - 2ª Edição 2011. ISBN: 978857675801-3

ÊĂËĂĄČĄĵ ĔČǺÉ Ē (ADQUIRIR OS TÍTULOS ABAIXO NO ATO DA COMPRA DAS APOSTILAS)
Um ser (tão) Patativa - Editora Illus - Autora: Ana Néo
A arca de Noé - Editora Salamandra - Autora: Ruth Rocha
Embola, Enrola e Rola - Editora Positivo - Autor: Maurício Veneza

ISBN: 978-85-934-9231-0
ISBN: 978-85-160-6314-6
ISBN: 978-85-3854876-8
Livro adotado em 2021.

MATERIAL INDIVIDUAL
01 caderno comum grande (1 matéria - capa dura);
04 cadernos de pauta dupla;
01 caixa de gizão de cera;
01 régua de 30 cm.;
01 pasta catálogo com 50 unidades;
01 caixa de lápis de cor;
01 tesoura sem ponta gravado com o nome do(a) aluno(a);
01 cola branca (90g);
02 lápis com borracha ponteira;
01 conjunto de caneta hidrográﬁca (canetinha);
01 caderno de desenho grande.

ü 01 Alcool Gel.
ü 02 Má scaras de proteçã o ao covid.
ü 01 Garrafa de Agua.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Agenda Escolar de uso obrigatório – (Agenda Edu - aplicativo) pagamento no ato da matrícula, valor (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, ﬁchpara
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.
Início das aulas: 18 de janeiro de 2021 (segunda-feira).
Desconto de 50% na mensalidade escolar para o 3º ﬁlho. Esse desconto NÃO É CONCEDIDO PARA
O TURNO TARDE.

REUNIÃO DE PAIS E MESTRES: 12 DE JANEIRO DE 2021 (terça-feira) - 15h.
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.

‘‘

‘‘Sua educação é sua herança

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
PABX (085) 3334-13-31

Organização Educacional Bessa Ltda

LISTA DE LIVROS e MATERIAL INDIVIDUAL
3º ANO INICIAL - Ensino Fundamental-I
LIVROS (PLATAFORMA SAS)
Coleção: Lendo o Mundo - Lingua Portuguesa,
Matemática, Ciências e História e Geograﬁa.
Práticas de Produção Textual
Língua Portuguesa,
Atividades Suplementares
English
Artes

Valores (Plataforma SAS).
Total = R$ 1.380,00.
Cartão de Crédito (10x) - R$ 138,00.
Cartão de Débito (8% de desconto) - R$ 1.269,60.
Dinheiro (10% de desconto) - R$ 1.242,00.
Não está incluso os paradidáticos, gramática, dicionário e o
material de suporte, e caso o aluno saia da escola não terá
devolução do dinheiro.

Ensino Fundamental-I (SAS) - A Coleção Lendo o Mundo é destinada aos alunos do 1º ao 5º ano
e contempla as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza e Ciências Humanas. Cada área contribui para o desenvolvimento humano global do
aluno e de sua autonomia intelectual.

DESCOBRINDO A GRAMÁTICA 3 - Editora: FTD
Autores: Gilio Giocomozzi, Gildete Valério, Geonice Valério - 1ª Edição ISBN = 9788520001691
Recomendamos: Dicionário Didático Básico da Língua Portuguesa – Ens. Fundamental-I Edições: SM Ltda - 2ª Edição 2011.

ISBN = 978857675801-3

PARADIDÁTICOS
Um menino pé de que? - Editora Illus. Autor: Sérgio Neo
A arca de Noé - Editora Salamandra - Autora: Ruth Rocha

ISBN = 978-8593492-27-3
ISBN = 978-85-160-6314-6
ISBN = 978-85-3855707-4

Arapuca - Editora Positivo - Autor: Daniel Cabral

Livro adotado em 2021.

MATERIAL INDIVIDUAL
01 caderno com dez matérias;
01 caixa de lápis de cor;
01 tesoura sem ponta; gravado o nome do(a) aluno(a);
01 cola branca (90g);
01 estojo de caneta hidrográﬁca (canetinhas);
01 régua de 30cm;
02 lápis com borracha;
01 pasta catálogo com 50 unidades;
01 caderno de desenho (grande);
01 caixa de gizão de cera;

ü 01 Alcool Gel.
ü 02 Má scaras de proteçã o ao covid.
ü 01 Garrafa de Agua.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Agenda Escolar de uso obrigatório – (Agenda Edu - aplicativo) pagamento no ato da matrícula, valor (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, ﬁchpara
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.
Início das aulas: 18 de janeiro de 2021 (segunda-feira).
Desconto de 50% na mensalidade escolar para o 3º ﬁlho. Esse desconto NÃO É CONCEDIDO PARA

REUNIÃO DE PAIS E MESTRES: 12 DE JANEIRO DE 2021 (terça-feira) - 15h.
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.

‘‘

‘‘Sua educação é sua herança

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
PABX (085) 3334-13-31

Organização Educacional Bessa Ltda

LISTA DE LIVROS e MATERIAL INDIVIDUAL
4º ANO INICIAL - Ensino Fundamental-I
LIVROS (PLATAFORMA SAS)
Valores (Plataforma SAS).
Total = R$ 1.380,00.
Cartão de Crédito (10x) - R$ 138,00.
Cartão de Débito (8% de desconto) - R$ 1.269,60.
Dinheiro (10% de desconto) - R$ 1.242,00.

Coleção: Lendo o Mundo - Lingua Portuguesa,
Matemática, Ciências e História e Geograﬁa.
Práticas de Produção Textual
English
Artes
Matemática, Atividades Suplementares
Formação Humana
Práticas de Produção Textual
Ensino Fundamental-I (SAS) - A Coleção Lendo o Mundo é destinada aos alunos do
1º ao 5º ano e contempla as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens,
Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Cada área contribui para o
desenvolvimento humano global do aluno e de sua autonomia intelectual.

Não está incluso os paradidáticos, gramática, dicionário e o
material de suporte, e caso o aluno saia da escola não terá
devolução do dinheiro.

DESCOBRINDO A GRAMÁTICA 4 - Editora: FTD
Autores: Gilio Giocomozzi, Gildete Valério, Geonice Valério - 1ª Edição ISBN = 9788520001714
Recomendamos: Dicionário Didático Básico da Língua Portuguesa – Ens. Fundamental-I
Edições: SM Ltda - 2ª Edição 2011.
ISBN = 978857675801-3

PARADIDÁTICOS
A Serra da Mataquiri: O Rio Malcozinhado e outras histórias - Editora: Premius Editora Ed. 2018.
Autores: Evânio Reis Bessa, Airton Dias de Sousa e Milson Almeida
ISBN = 978-85-7924-682-1
Rio Maranguapinho da Gênese à Lua - Editora Illus - Autor: Enaldo Vieira do Nascimento ISBN = 978-85-93492-02-2
De ﬁo a pavio sem brincadeira - Editora Positivo - Autor: Henrique Félix - ISBN = 978-85-3852018-4
Livro adotado em 2021.

MATERIAL INDIVIDUAL
01 pasta catálogo;
01 caderno de 10 matérias;
01 caixa de lápis de cor grande;
01 tubo de cola branca (90g);
01 conjunto de canetas hidrográﬁcas (canetinha);
01 tesoura sem ponta com o nome do(a) aluno(a);
01 conjunto de réguas;
01 estojo com lápis, borracha, apontador, e canetas;

ü 01 Alcool Gel.
ü 02 Má scaras de proteçã o ao covid.
ü 01 Garrafa de Agua.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Agenda Escolar de uso obrigatório – (Agenda Edu - aplicativo) Agenda Escolar de uso obrigatório – (Agenda Edu aplicativo) pagamento no ato da matrícula, valor (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.
Início das aulas: 18 de janeiro de 2021(segunda-feira).
Desconto de 50% na mensalidade escolar para o 3º ﬁlho. Esse desconto NÃO É CONCEDIDO PARA
O TURNO TARDE.

REUNIÃO DE PAIS E MESTRES: 12 DE JANEIRO DE 2021 (terça-feira) - 15h.
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.

‘‘

‘‘Sua educação é sua herança

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
PABX (085) 3334-13-31

Organização Educacional Bessa Ltda

LISTA DE LIVROS e MATERIAL INDIVIDUAL

5º ANO INICIAL - Ensino Fundamental-I
LIVROS (PLATAFORMA SAS)

Coleção: Lendo o Mundo - Lingua Portuguesa, Matemática, Ciências
e História e Geograﬁa.
Práticas de Produção Textual
English
Artes
Matemática, Atividades Suplementares
Formação Humana
Práticas de Produção Textual
Ensino Fundamental-I (SAS) - A Coleção Lendo o Mundo é destinada aos alunos do
1º ao 5º ano e contempla as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens,
Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Cada área contribui para o
desenvolvimento humano global do aluno e de sua autonomia intelectual.

Valores (Plataforma SAS).
Total = R$ 1.380,00.
Cartão de Crédito (10x) - R$ 138,00.
Cartão de Débito (8% de desconto) - R$ 1.269,60.
Dinheiro (10% de desconto) - R$ 1.242,00.
Não está incluso os paradidáticos, gramática, dicionário e o
material de suporte, e caso o aluno saia da escola não terá
devolução do dinheiro.

DESCOBRINDO A GRAMÁTICA 5 - Editora: FTD
Autores: Gilio Giocomozzi, Gildete Valério, Geonice Valério - 1ª Edição - ISBN = 9788520001738
Recomendamos: Dicionário Didático Básico da Língua Portuguesa – Ens. Fundamental-I
Edições: SM Ltda - 2ª Edição 2011. ISBN = 978857675801-3

PARADIDÁTICOS
A Serra da Mataquiri: O Rio Malcozinhado e outras histórias - Editora: Premius Editora Ed. 2018.
Autores: Evânio Reis Bessa, Airton Dias de Sousa e Milson Almeida
ISBN = 978-85-7924-682-1
Os Lusíadas (Reencronto Infantil) - Ediitora Scipione - Autor: Luís de Camões ISBN = 978-85-262-77083
Haicais Visuais - Editora Positivo - Autor: Nelson Cruz
ISBN = 978-85 - 3859253-2

MATERIAL INDIVIDUAL
01 pasta catálogo com 50 unidades;
01 caderno de 10 matérias (capa dura);
01 caixa de lápis de cor grande;
01 tubo de cola branca (90g);
01 conjunto de canetas hidrográﬁcas (canetinha);
01 conjunto de caneta esferográﬁca (azul, preto e vermelho)
01 tesoura sem ponta com o nome do(a) aluno(a);
01 estojo com lápis, borracha e apontador;
01 compasso (30 cm);
01 pincel chato nº 14;
01 conjunto de réguas.

ü 01 Alcool Gel.
ü 02 Má scaras de proteçã o ao covid.
ü 01 Garrafa de Agua.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Agenda Escolar de uso obrigatório – (Agenda Edu - aplicativo) Agenda Escolar de uso obrigatório – (Agenda Edu aplicativo) pagamento no ato da matrícula, valor (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.
Início das aulas: 18 de janeiro de 2021(segunda-feira).
Desconto de 50% na mensalidade escolar para o 3º ﬁlho. Esse desconto NÃO É CONCEDIDO PARA
O TURNO TARDE.

REUNIÃO DE PAIS E MESTRES: 12 DE JANEIRO DE 2021 (terça-feira) - 15h.
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.

