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LIVROS DIDÁTICOS

DISCIPLINA

LÍNGUA PORTUGUESA - PROJETO PRESENTE - 4ª
EDIÇÃO - LIVRO
Débora Vaz
Elody Nunes Moraes
Rosângela Veliago
EDITORA MODERNA
MATEMÁTICA - PROJETO PRESENTE 4ª EDIÇÃO LIVRO
Luiz Márcio Imenes
Marcelo Lellis
Estela Milani
EDITORA MODERNA
BRICK BY BRICK 5
Autores: Hilani Mercadante e Viviane Kirmeliene
Editora StandFor (representante FTD), 2017
DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA - PARA
ESTUDANTE

LITERATURA E PARADIDÁTICOS
COLEÇÃO MORTOS DE
FAMA
Diversos autores
COMPANHIA DAS
LETRINHAS
ESCOLHER APENAS UM
TÍTULO
A VOLTA AO MUNDO EM 80
DIAS – EM QUADRINHOS
de Júlio Verne
EDITORA SALAMANDRA

MAGGIE E A GUERRA DE CHOCOLATE
Michele Mulder
MELHORAMENTOS

O ESCARAVELHO DO DIABO
Parte da coleção Vaga-Lume
Lúcia Machado de Almeida
ÁTICA
O ANJO ROUCO
Paulo Venturelli
ED. POSITIVO

CAPA

Língua
Portuguesa

Livro consumível - Se for adquirir via
internet, certifique-se de que não foi
usado.

Matemática

Livro consumível - Se for adquirir via
internet, certifique-se de que não foi
usado.

Inglês

Livro consumível - Se for adquirir via
internet, certifique-se de que não foi
usado.

Este material
ficará no
armário da sala
de aula e será
de consulta
diária do aluno.

SUGESTÃO:

DESCRITIVO
SÉRIES BIOGRÁFICAS COM FICÇÃO - Mortos de Fama é uma coleção infanto-juvenil que traz
biografias de grandes nomes mundialmente conhecidos de diversas áreas. No Brasil apenas
treze livros da série foram publicados pela editora Cia. das Letras, mas muitos outros existem em
língua inglesa. O nome original da coleção era "Dead Famous", passando mais tarde a se chamar
"Horribly Famous.

ROMANCE DE AVENTURA - Escrito pelo francês Júlio Verne e lançado em 1873. A
obra retrata a tentativa do cavalheiro inglês Phileas Fogg e seu valete, Passepartout,
de circum-navegar o mundo em 80 dias. É considerada uma das maiores obras da
literatura mundial, tendo inspirado várias adaptações ao cinema e ao teatro.
ROMANCE HISTÓRICO FICTÍCIO - Em 1947, o Canadá ainda sofre os efeitos do pósguerra - as pessoas passam por necessidades, e o preço dos alimentos não para de
subir. Apesar disso, Maggie quer dar de presente para sua amiga - uma barra de
chocolate de 5 centavos. Maggie trabalha com o pai, no armazém, fazendo entregas.
De repente, o preço do chocolate aumenta para 8 centavos. As crianças então resolvem
imitar suas mães, que saíram às ruas para protestar contra o aumento do preço do leite.
Elas organizam um movimento que atinge o país inteiro, com passeatas com crianças
segurando cartazes protestando contra o aumento da guloseima. Enquanto isso,
Maggie tem só três dias para comprar o presente da amiga.
ROMANCE POLICIAL - A única pista que Alberto tem sobre a série de assassinatos
que está acontecendo é que vítimas ruivas recebem um escaravelho pelo correio
antes de morrer. Ele precisa descobrir o que está por trás desses crimes misteriosos
antes que outras mortes ocorram na cidade.
SUSPENSE - Um ruído estranho começa a assustar os moradores de um beco em
uma cidade do interior. Ora ensurdecedor, ora como se fossem gemidos, ora perto,
ora longe, mas sempre apavorante. Em busca de respostas, um garoto parte para
uma aventura, enfrentando o medo do desconhecido e os perigos da noite.

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

