Lista de Livros Paradidáticos 2021 - Internacional
Ensino Fundamental Anos Iniciais – 2º ano
Alunos novos, sem conhecimento da língua inglesa, NÃO deverão adquirir estes livros.
How to make an apple pie and see the world - Marjorie Priceman DRAGONFLY BOOKS - ISBN: 9780679880837
Neste primeiro livro os alunos do 2º ano irão viajar ao redor do mundo e
aprender a preparar uma deliciosa torta de maçã, do jeito fácil e também do
jeito mais legal. Os alunos embarcarão na leitura e conhecerão lugares
exóticos e incríveis.

The Spiffiest Giant in Town - Julia Donaldson - PUFFIN BOOKS ISBN: 9780142402757
Agora chegou a vez do 2º ano conhecer George, um gigante gentil e generoso
que sabe bem como exercitar alguns dos traços de caráter que trabalhamos
com os alunos na escola.

Henry and Mudge in Puddle Trouble - Cynthia Rylant - ALADDIN
PAPERBACKS - ISBN: 9780689810039
Henry and Mudge é um livro sobre amizade e companheirismo, características
muito importantes a serem desenvolvidos nessa faixa etária. O 2º ano
discutirá e aprenderá sobre o relacionamento entre amigos.

Readers List - 2021 - Internacional
Elementary school – Grade 2
New students, without English knowledge, should NOT buy these books.
How to make an apple pie and see the world - Marjorie Priceman DRAGONFLY BOOKS - ISBN: 9780679880837
In this first book, the 2nd graders will travel around the world and learn how
to prepare a delicious apple pie, the easy way and the coolest way. In this
reading, students board on the reading to visit exotic and amazing places.

The Spiffiest Giant in Town - Julia Donaldson - PUFFIN BOOKS ISBN: 9780142402757
Now the time has come to 2nd graders meet George, a gentle and generous
giant who knows how to exercise some of the character traits we teach and
practice at school.

Henry and Mudge in Puddle Trouble - Cynthia Rylant - ALADDIN
PAPERBACKS - ISBN: 9780689810039
Henry and Mudge is a book about friendship and companionship, very
important characteristic to be developed in this age group. The 2nd graders
will discuss and learn about the relationship between friends.

