Comunicado 02/2018
Assunto: Livros Paradidáticos 2018
Turma: 9º ano do E.F. II

Guarulhos, 29 de janeiro de 2018.
Srs. Pais e Responsáveis,
Segue a lista dos livros paradidáticos de Língua Portuguesa.
Vale ressaltar que a aquisição não é opcional uma vez que todos os
livros serão utilizados. O título de Leitura Compartilhada e o primeiro
paradidático deverão ser adquiridos até o dia 26/02 (segunda-feira). Os
mesmos podem ser adquiridos/encomendados nas livrarias de sua preferência
ou nas Livrarias Nipon Digital, que oferece serviço de entrega grátis, no
Colégio, do título adquirido em suas lojas. Para maiores informações, entrem
em contato com a Central de Atendimento: 4968-5100/94717-6082 (whatsapp)
Informamos que os pedidos realizados nas livrarias Nipon Digital até o
dia 20/02 (terça-feira) serão entregues no Colégio no dia 26/02 (segunda-feira).
1) Paradidáticos de Língua Portuguesa:
Com a finalidade de esmiuçar a teoria literária, aprofundar a percepção
textual, fazer leituras compartilhadas (ler trechos do livro em sala com os alunos,
com posterior debate), avaliá-los em seu processo de leitura e, principalmente,
acompanhá-los de forma mais particular, substituímos a Roda de Leitura pela
aquisição mensal dos livros, a partir do 6º ano.
Assim, para trabalharmos de forma mais proveitosa, contamos com a
colaboração de todos na aquisição individual das obras literárias, que foram
cuidadosamente selecionadas tanto no aspecto temático quanto na qualidade
literária. Para tanto, listamos abaixo os títulos na ordem em que serão
minuciosamente analisados. Lembramos ainda que o primeiro título deverá ser
adquirido até o dia 26 de fevereiro (segunda-feira).
Os livros poderão ser adquiridos em versão digital.
1º Título: O Fantasma da Ópera
Autor: Gaston Leroux
Tradução e Adaptação: Margarida Patriota
Editora: FTD
2º Título: A Ilíada
Autor: Ruth Rocha
Ilustrador: Eduardo Rocha
Editora: Salamandra
3º Título: A Varanda do Frangipani
Autor: Mia Couto
Editora: Selo Boa Companhia (Companhia das Letras)

4º Título: Amor de Perdição - Série Reencontro
Autor: Camilo Castelo Branco
Editora: Scipione
5º Título: Os Lusíadas - em Quadrinhos - Série Clássicos em HQ
Autor: Fido Nesti
Editora: Peirópolis
6º Título: A Escrava Isaura – Série Reencontro
Autor: Bernardo Guimarães
Adaptação: Guila Azevedo
Editora: Scipione
2) Livro para a leitura durante o mês de julho:
Título: Mar Morto
Autor: Jorge Amado
Editora: Companhia das Letras
3) Leitura Compartilhada: A leitura deste título será realizada em conjunto com a professora e
também discutida durante as aulas.
Título: Artemis Fowl – O Menino Pródigo do Crime
Autor: Eoin Colfer
Editora: Record

Atenciosamente,
Equipe do CNR.

