COMUNICADO Nº05 / 2018
SÉRIE: 2º ao 5º ano / Ensino Fundamental I
ASSUNTO: Relação dos Livros Paradidáticos adotados para 2018
Senhores Pais e Prezados Alunos
Neste ano, trabalharemos os livros paradidáticos através do Projeto “Semeando Leitores” da FTD. Será um trabalho
interdisciplinar em que todas as áreas do conhecimento estarão envolvidas, através de subprojetos adaptados pelos professores aos
conteúdos regulares das disciplinas.
Nosso objetivo primordial é desenvolver o hábito da leitura e consequentemente trabalhar a interpretação, compreensão e
fluência da mesma, assim como enriquecimento do vocabulário.
Segue a relação dos livros paradidáticos de 2018. Lembramos que os mesmos serão vendidos em kit ( 5 livros por série/ano )
e a aquisição poderá ser feita no colégio, através da própria Editora FTD.
Dias 15, 16 e 19/ 02, haverá no colégio um plantão para venda dos mesmos, no horário das 7h às 18h. Ao lado de cada
série, segue o valor do kit com 5 livros, que poderá ser parcelado no cartão de crédito em até 4 vezes ou cartão de débito. A editora
não aceita cheques. A emissão de notas será eletrônica após o processamento de cada venda mediante preenchimento da ficha
cadastral necessária para emissão. O kit será entregue aos alunos.
2º ano – R$178,40






Diversidade – Tatiana Belinky
Uma conversa de muita gente – Edson Gabriel Garcia
A rainha rabiscada – Sylvia Orthof
O urso, a gansa e o leão – Ana Maria Machado
Oscar e o rei da lama – Marcos Almada Rivero

3º ano – R$176,00






João das letras – Regina Rennó
Valores: Cooperação e Igualdade – Gabriel Chalita
Você quer ser meu amigo? Eric Battut
Um nó na cabeça – Rosa Amanda Strausz
Histórias a quatro patas – Alexandre de Castro Gomes

4º ano – R$175,20






Brinquedos e Brincadeiras – Roseana Murray
Diga não à violência – Fernando Carraro
Sumaúma, mãe das árvores – Lynne Cherry
Histórias africanas – Ana Maria Machado
Jogos depois da chuva – Christiana Dias

5º ano – R$181,60






Mamãe tá careca – Juliana Vermelho Martins
Diga não à violência – Fernando Carraro
Contos de muitos povos – Tatiana Belinky
Quadradomingo – Flavio de Souza
Aventuras do menino Kawã – Elias Yaguakãg
Atenciosamente
Priscila Pereira Raymundo
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