LIVROS PARADIDÁTICOS 1º SEMESTRE - 6º ANO

06/02/17

Prezados Pais e Alunos,
Segue abaixo a lista dos livros paradidáticos que serão utilizados no 1º semestre deste
ano.
Os alunos que tiverem livros paradidáticos para venda, poderão deixar na Biblioteca, com
a Marcela. Sugerimos o valor de R$ 15,00 para todos (venda e compra). Assim que a venda for
efetuada, o dinheiro será entregue ao aluno, caso contrário, o mesmo será devolvido. Os
interessados em participar deste processo, de compra e venda pela biblioteca da escola, deverão
fazê-lo no período de 07 a 14/02.
Os livros poderão, também, ser adquiridos das seguintes formas:
1. Fazer a encomenda do livro novo pela escola, em breve enviaremos circular;
2. Comprar em livrarias, sebos ou e-book.
Obs.: O livro de Inglês, Saved! Heroes in Everday Life, não poderá ser reutilizado, porque
precisa de CODE, ou seja, um código para acessar atividades via internet.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

1º Bimestre

- Felpo Filpa
Autor: Eva Furnari
Editora: Moderna

- Viagem ao Centro da Terra.
Autor: Júlio Verne; Recontada
por Fernando Nuno.
Editora DCL, 2012. 1ª edição.

- Saved! Heroes in Everday Life
Editora: Cambridge
Autor: Simon Beaver

2º Bimestre

- Estrelas Tortas
Autor: Walcyr Carrasco
Editora: Moderna

- The planets – School trip to
the moon
Editora: Macmillan
Autores: Jade Michaels e
Cheryl Palin

LIVROS PARADIDÁTICOS 1º SEMESTRE - 7º ANO

06/02/17

Prezados Pais e Alunos,
Segue abaixo a lista dos livros paradidáticos que serão utilizados no 1º semestre
deste ano.
Os alunos que tiverem livros paradidáticos para venda, poderão deixar na
Biblioteca, com a Marcela. Sugerimos o valor de R$ 15,00 para todos (venda e compra).
Assim que a venda for efetuada, o dinheiro será entregue ao aluno, caso contrário, o
mesmo será devolvido. Os interessados em participar deste processo, de compra e
venda pela biblioteca da escola, deverão fazê-lo no período de 07 a 14/02.
Os livros poderão, também, ser adquiridos das seguintes formas:
1. Fazer a encomenda do livro novo pela escola, em breve enviaremos circular;
2. Comprar em livrarias, sebos ou e-book.
Obs.: Os livros de Inglês, Eat up! e What makes a place special?, não poderão ser
reutilizado, porque precisam de CODE, ou seja, um código para acessar atividades via
internet.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

1º Bimestre

- Dom Quixote
Autor: Miguel de Cervantes
apresentação de Ana Maria
Machado
Editora: Ática – Coleção o
tesouro dos clássicos.

2º Bimestre

- A outra face – História de uma
garota afegã Autor: Deborah Ellis
Editora: Ática

- Por um pedaço de Terra.
Autor: Renato Tapajós.
Editora Ática, 2005

- Açúcar Amargo
Autor: Luiz Puntel
Editora Ática

- Eat up!

- What makes a place special?
Editora: Cambridge
Autor: David Maule

Editora: Cambridge
Autor: Theo Walker

LIVROS PARADIDÁTICOS 1º SEMESTRE - 8º ANO

06/02/17

Prezados Pais e Alunos,
Segue abaixo a lista dos livros paradidáticos que serão utilizados no 1º semestre
deste ano.
Os alunos que tiverem livros paradidáticos para venda, poderão deixar na
Biblioteca, com a Marcela. Sugerimos o valor de R$ 15,00 para todos (venda e compra).
Assim que a venda for efetuada, o dinheiro será entregue ao aluno, caso contrário, o
mesmo será devolvido. Os interessados em participar deste processo, de compra e
venda pela biblioteca da escola, deverão fazê-lo no período de 07 a 14/02.
Os livros poderão, também, ser adquiridos das seguintes formas:
1. Fazer a encomenda do livro novo pela escola, em breve enviaremos circular;
2. Comprar em livrarias, sebos ou e-book.
Obs.: O livro de Inglês, Altruism: What’s in it for me?, não poderá ser reutilizado,
porque precisa de CODE, ou seja, um código para acessar atividades via internet.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

1º Bimestre

2º Bimestre

- O diário de Zlata – A vida de
uma menina na guerra
Editora: Cia das Letras
Autor: Zlata Filipovic

- O mistério da casa verde
Autor: Moacyr Scliar
Editora :Ática

- A Revolução dos bichos.
Editora Companhia das
Letras, 2007. 30ª reimpressão.
Autor: George Orwel

- Cidadão Invisível
Editora: Ática
Autor: Gilberto Dimenstein

-Altruism: What`s in it for me?
Editora: Cambridge
Autor: Brian Sargent

- Ask Alice
Editora: Cambridge
Autora: Margaret Johson

LIVROS PARADIDÁTICOS 1º SEMESTRE - 9º ANO

06/02/17

Prezados Pais e Alunos,
Segue abaixo a lista dos livros paradidáticos que serão utilizados no 1º semestre
deste ano.
Os alunos que tiverem livros paradidáticos para venda, poderão deixar na
Biblioteca, com a Marcela. Sugerimos o valor de R$ 15,00 para todos (venda e compra).
Assim que a venda for efetuada, o dinheiro será entregue ao aluno, caso contrário, o
mesmo será devolvido. Os interessados em participar deste processo, de compra e
venda pela biblioteca da escola, deverão fazê-lo no período de 07 a 14/02.
Os livros poderão, também, ser adquiridos das seguintes formas:
1. Fazer a encomenda do livro novo pela escola, em breve enviaremos circular;
2. Comprar em livrarias, sebos ou e-book.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

1º Bimestre

- Nelson Mandela
Editora: Richmond
Autora: Vick Shipton

- Cidadão de papel
Autor: Gilberto Dimenstein
Editora: Ática

2º Bimestre

- Gandhi
Editora: Macmillan
Autora: Rachel Bladon

- Senhora
Autor: Jose de Alencar –
Adp. Renata Pallottini
Editora: Scipione

