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DESCRIÇÃO
CONTO DE AVENTURA - Nesse livro a personagem principal é
a imaginação 'arquieletrizante' de Marieta, uma menina inventiva
que se diverte transformando sua casa, sua família e seus
amigos em personagens e cenários de grandes aventuras.

NARRATIVA - De vez em quando, todo mundo tem uma nuvem
negra sobre a cabeça, isso é normal. A nuvem negra do Príncipe
Ferdinando, porém, era demais, era muito atacada, muito
estressada. E quem cuidava dela era o pobre Bobo da Corte,
Tartufo. Ele cuidava muito bem da nuvem, mas só fez isso até o
dia em que ele próprio teve uma crise horrorosa, a crise caracol.
NARRATIVA - Essa é a história do Felpo, um coelho poeta um
pouco neurótico. Um dia, ele recebeu a carta de uma fã que
discordava dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou muito
indignado e isso deu início a uma troca de correspondências
entre eles. O livro conta essa história de maneira divertida,
usando os mais variados tipos de texto, como poema, fábula,
carta, manual, receita e até autobiografia, permitindo, assim que
o leitor entre em contato com as diversas funções da escrita.
CONTOS DE FADAS - São ao todo 26 contos de Grimm,
Perrault e Andersen, entre outros, enriquecidos por centenas de
notas que exploram suas origens históricas e complexidades
culturais e psicológicas, além de uma apresentação, elaboradas
por Maria Tatar, eminente autoridade no campo do folclore e da
literatura infantil.

Alguns esclarecimentos:

▪ Todos os materiais necessitam de identificação. Eles serão conferidos um a um pelas professoras já na
primeira semana de aula.
Importante: Pedimos que todos os itens da lista sejam entregues no mesmo dia (12/02) para facilitar a
conferência e controle de recebimento.
A qualidade do material escolar influi em um bom resultado no trabalho do aluno.
Qualquer dúvida, entrar em contato com a escola - (41) 3027- 2744

