Belo Horizonte, 30 de maio de 2017.

Circular nº 054/17

Senhores Pais
Faz parte da proposta pedagógica, em todas as etapas, trabalharmos com livros paradidáticos com o objetivo
de incentivar e desenvolver o hábito de leitura. Nesta 2ª etapa adotaremos, para o 6º Ano, dois títulos,
conforme abaixo:

. Ilíada - Autor: Homero – Adaptação: José Angeli - Editora: Scipione - Coleção: Reencontro Literatura –
Valor: R$ 39,00 (trinta e nove reais)
. 20.000 Léguas Submarinas em Quadrinhos - Autor: Júlio Verne - Adaptação: João Marcos – Ilustração: Will
Editora: Autêntica (Nemo) – Valor: R$ 31,00 (trinta e um reais)
Os livros serão vendidos na escola, o dinheiro deverá ser entregue a Auxiliar de Biblioteca, Flavyanna, até o dia
14/06/2017.

Belo Horizonte, 30 de maio de 2017.

Circular nº 054/17

Senhores Pais
Faz parte da proposta pedagógica, em todas as etapas, trabalharmos com livros paradidáticos com o objetivo
de incentivar e desenvolver o hábito de leitura. Nesta 2ª etapa adotaremos, para o 7º Ano, dois títulos,
conforme abaixo:

. A fabulosa morte do professor de Português - Lourenço Cazarré - Negreiros (ilustração) – Editora:
Autêntica (infanto – juvenil) Valor: 35,00 (trinta e cinco reais)
. Florestania a cidadania dos povos da floresta - Autor: Maria Teresa Maldonado - Coleção: Jabuti - Editora:
Saraiva – Valor: R$ 41,00 (quarenta e um reais)
Os livros serão vendidos na escola, o dinheiro deverá ser entregue a Auxiliar de Biblioteca, Flavyanna, até o dia
14/06/2017.
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Senhores Pais
Faz parte da proposta pedagógica, em todas as etapas, trabalharmos com livros paradidáticos com o objetivo
de incentivar e desenvolver o hábito de leitura. Nesta 2ª etapa adotaremos, para o 8º Ano, dois títulos,
conforme abaixo:
. O misterioso Lar Cavendish - Autores: Claire Legrand (autoria), Sarah Watts (ilustração), Santiago
Nazarian (tradução) - Editora: Autêntica – Valor: R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
. Os Miseráveis - Série Clássicos Universais - Autores: Carrasco,Walcyr / Hugo, Victor - Editora: MODERNA
Valor: R$ 48,00 (quarenta e oito reais)

Os livros serão vendidos na escola, o dinheiro deverá ser entregue a Auxiliar de Biblioteca, Flavyanna, até o dia
14/06/2017.

