
CENTRO EDUCACIONAL INTERAÇÃO 
LIVRO PARADIDÁTICO FUND II (6º ano) 

  
Conforme comunicado aos pais em reunião, iniciaremos o trabalho de leitura compartilhada no 1º 

trimestre. A equipe pedagógica da escola fez uma seleção de livros de qualidade literária e próprios para 
cada faixa etária. Esse trabalho vem sendo desenvolvido pela escola por considerarmos fundamental que 
os alunos ampliem o repertório literário, saibam mais sobre os livros, autores, compartilhem experiências 

leitoras, confrontem interpretações, etc. 
  

Os livros poderão ser adquiridos na própria escola para que todos os alunos estejam com os livros na data 
prevista. A participação de todos é indispensável. 

  
Título: DE REPENTE, NAS PROFUNDEZAS DO BOSQUE. (Amós Oz) / Companhia das Letras ($32,00) 

  
Envio do pagamento e solicitação do livro: até 24/02 – cheque (pré-datado para 30 dias ou dinheiro) 

Iniciaremos o trabalho com o livro na segunda semana de Março. 
Destacar e enviar até 24/02 

 
SOLICITAÇÃO DOS LIVROS – 2014 (6º ano) 

Aluno (a) ____________________________________________________ do ____ ano _______  
Livro: DE REPENTE, NAS PROFUNDEZAS DO BOSQUE. (Amós Oz) / Companhia das Letras ($32,00) 

  
Pagamento: (    ) à vista        (    ) cheque pré-datado       

  
Equipe Interação 

 



CENTRO EDUCACIONAL INTERAÇÃO 
LIVRO PARADIDÁTICO FUND II (7º ano) 

  
Conforme comunicado aos pais em reunião, iniciaremos o trabalho de leitura compartilhada no 1º 

trimestre. A equipe pedagógica da escola fez uma seleção de livros de qualidade literária e próprios para 
cada faixa etária. Esse trabalho vem sendo desenvolvido pela escola por considerarmos fundamental que 
os alunos ampliem o repertório literário, saibam mais sobre os livros, autores, compartilhem experiências 

leitoras, confrontem interpretações, etc. 
  

Os livros poderão ser adquiridos na própria escola para que todos os alunos estejam com os livros na data 
prevista. A participação de todos é indispensável. 

  
Título: Melhores poemas de Cecília Meireles- Cecília Meireles / Editora Global   $34,00 

  
Envio do pagamento e solicitação do livro: até 24/02 – cheque (pré-datado para 30 dias ou dinheiro).  

Iniciaremos o trabalho com o livro na segunda semana de Março. 
Destacar e enviar até 24/02 

 
SOLICITAÇÃO DOS LIVROS – 2014 (7º ano) 

Aluno (a) ____________________________________________________ do ____ ano _______  
Livro: Melhores poemas de Cecília Meireles- Cecília Meireles / Editora Global    $34,00 

  
Pagamento: (    ) à vista        (    ) cheque pré-datado       

  
Equipe Interação 

 



CENTRO EDUCACIONAL INTERAÇÃO 
LIVRO PARADIDÁTICO FUND II (8º ano) 

  
Conforme comunicado aos pais em reunião, iniciaremos o trabalho de leitura compartilhada no 1º 

trimestre. A equipe pedagógica da escola fez uma seleção de livros de qualidade literária e próprios para 
cada faixa etária. Esse trabalho vem sendo desenvolvido pela escola por considerarmos fundamental que 
os alunos ampliem o repertório literário, saibam mais sobre os livros, autores, compartilhem experiências 

leitoras, confrontem interpretações, etc. 
  

Os livros poderão ser adquiridos na própria escola para que todos os alunos estejam com os livros na data 
prevista. A participação de todos é indispensável. 

  
Título: BURACOS (Louis Sachar) - Editora Martins Fontes Valor: $36,00 

  
Envio do pagamento e solicitação do livro: até 24/02 – cheque (pré-datado para 30 dias ou dinheiro.)  

Iniciaremos o trabalho com o livro na segunda semana de Março. 
Destacar e enviar até 24/02 

 
SOLICITAÇÃO DOS LIVROS – 2014 (8º ano) 

Aluno (a) ____________________________________________________ do ____ ano _______  
Título: BURACOS (Louis Sachar) - Editora Martins Fontes Valor: $36,00 

  
Pagamento: (    ) à vista        (    ) cheque pré-datado       

  
Equipe Interação 

 



CENTRO EDUCACIONAL INTERAÇÃO 
LIVRO PARADIDÁTICO FUND II (9º ano) 

  
Conforme comunicado aos pais em reunião, iniciaremos o trabalho de leitura compartilhada no 1º 

trimestre. A equipe pedagógica da escola fez uma seleção de livros de qualidade literária e próprios para 
cada faixa etária. Esse trabalho vem sendo desenvolvido pela escola por considerarmos fundamental que 
os alunos ampliem o repertório literário, saibam mais sobre os livros, autores, compartilhem experiências 

leitoras, confrontem interpretações, etc. 
  

Os livros poderão ser adquiridos na própria escola para que todos os alunos estejam com os livros na data 
prevista. A participação de todos é indispensável. 

  
Título: O FAZEDOR DE VELHOS (Rodrigo Lacerda)- Editora: Cosac Naify - $36,00 

  
Envio do pagamento e solicitação do livro: até 24/02 – cheque (pré-datado para 30 dias ou dinheiro.)  

Iniciaremos o trabalho com o livro na segunda semana de Março. 
Destacar e enviar até 24/02 

SOLICITAÇÃO DOS LIVROS – 2014 (9º ano) 
Aluno (a) ____________________________________________________ do ____ ano _______  

Título: O FAZEDOR DE VELHOS (Rodrigo Lacerda)- Editora: Cosac Naify - $36,00 
  

Pagamento: (    ) à vista        (    ) cheque pré-datado       
  

Equipe Interação 
 


