Lista de Livros Paradidáticos – 2018
Ensino Fundamental 1 – 4º ano

The Lorax – Dr. Seuss – RANDOM HOUSE ISBN: 9780394823379 –

O Lorax é um defensor das árvores contra a fúria do “Once-ler”. Esta uma
história contemporânea que trata das questões ambientais e da importância
do cuidado com o meio ambiente. Escrito por Dr. Seuss o mais conhecido
autor americano de livros infantis, cujos livros são sempre sucesso entre os
pequenos leitores, pois além de tratar de temas difíceis com um bom humor
peculiar, trabalha muito bem as rimas e os jogos de palavras.

The Homework Machine – Dan Gutman - Publisher: Simon & Schuster Books
for Young Readers – ISBN 9780689876790
D Squad é um quarteto de alunos do 5º ano da Grand Canyon School que
compartilha um grande segredo: a máquina de fazer lição de casa. Porque a
máquina, conhecida como Belch, está fazendo a lição de casa por eles, eles
acabam passando muito tempo juntos e atraindo grande atenção. E atenção
não é algo desejável quando se guarda um grande segredo.
Não demora muito, as coisas começam a sair do controle, e Belch começa a
adquirir poderes não imaginados. Os amigos se encontram numa corrida
contra a sua própria criação, onde o perdedor poderá parar na cadeia… ou
algo pior!
●

So you want to be President - Judith St. George - Publisher: Philomel
Books; Rev Upd edition (August 19, 2004) – ISBN: 978-0399243172
Este livro apresenta os presidentes americanos do passado mostrando suas
qualidades bem humanas. Por meio de anedotas e fatos cômicos, o leitor
descobre o que tornou estes homens tão grandes mas também tão comuns
como qualquer um de nós. Os alunos aprenderão citações famosas destes
grandes homens além de vários outros comentários dignos de diversão.
David Small apresenta esse conteúdo descontraído de forma energética e
inspirada em ilustrações midiáticas bastante variadas.

Readers’List – 2018
Elementary School – 4th Grade

The Lorax – Dr. Seuss – RANDOM HOUSE ISBN: 9780394823379 –

The Lorax is a guardian of the trees against the fury of the "Once-ler." This is
contemporary story that deals with environmental issues and the
importance of caring for our planet. Written by Dr. Seuss the best known
American author of children's books that deals with difficult subjects with a
peculiar good humor. Dr. Seuss works finely with rhymes and word games.

The Homework Machine – Dan Gutman - Publisher: Simon & Schuster
Books for Young Readers – ISBN 9780689876790
The D Squad is a foursome of fifth graders at the Grand Canyon School
bound together by one very big secret: the homework machine. Because the
machine, code-named Belch, is doing their homework for them, they start
spending a lot of time together, attracting a lot of attention. And attention
is exactly what you don't want when you are keeping a secret. Before long,
things start to get out of control, and Belch becomes much more powerful
than they ever imagined. Now the kids are in a race against their own
creation, and the loser could end up in jail...or worse!

●

So you want to be President - Judith St. George - Publisher: Philomel
Books; Rev Upd edition (August 19, 2004) – ISBN: 978-0399243172

●

This book introduces you to USA past presidents by showing some of their
most human qualities. Through anecdotes and fun facts, find out what made
these men both great --- and ordinary, just like us. Students will discover
some great presidential quotes, and plenty of other comments to laugh at,
as well. David Small plays up the humorous points here in his energetic,
cartoon-inspired mixed media illustrations.

