Lista de Livros Paradidáticos – 2021 - Internacional
Ensino Fundamental Anos Iniciais – 4º ano
Alunos novos, sem conhecimento da língua inglesa, NÃO deverão adquirir estes livros.
2030: A Day in the Life of Tomorrow’s Kids – Amy Zuckerman
and Jim Daly - ISBN: 9780525478607
Eventos globais e novas tecnologias mudam a maneira como
vivemos de momento em momento. Então, como será o nosso
mundo em vinte anos? Venha dar uma olhada como os futuristas
Amy Zuckerman e James Daly examinam como a vida diária de
uma criança pode ser no ano de 2030. Inspirado e informado por
tendências e pesquisa científica e tecnológica, 2030 não é
apenas uma espiadinha em alguns dispositivos do futuro
(coleiras falantes de cães, carros que se dirigem), mas também
uma minuciosa reflexão de como nossas vidas podem ser
impactadas à medida que nos adaptamos às mudanças
ambientais.
Albert Einstein by Jane Kent - White Star Kids
ISBN 9788854413375
Junte-se ao físico Albert Einstein em sua jornada de descoberta
científica e veja como o vencedor do Prêmio Nobel mudou para
sempre a maneira como pensamos sobre energia, gravidade e o
mundo ao nosso redor. As crianças aprenderão sobre o
treinamento de Einstein, sua luta para encontrar um emprego
como professor e como ele desenvolveu sua famosa teoria da
relatividade. O livro também analisa sua vida pessoal, incluindo
sua família, sua emigração para a América depois que os
nazistas chegaram ao poder e seu amor pela música.
Galileo’s Journal 1609-1610 - by Jeanne K. Pettenati
ISBN: 9781570918803
Em suas férias de verão, Galileu Galilei ouve sobre o
recém-inventado telescópio e decide construir um para si.
Apontando sua nova "luneta" para o céu noturno, ele vê coisas
que ninguém jamais viu antes. Ele descobre que a Via Láctea é
feita de estrelas e que a lua tem montanhas. Ele também
percebe uma estranha formação de "estrelas" que acabará por
revolucionar a compreensão que as pessoas têm a cerca o
mundo. Os registros do diário capturam a curiosidade e a
admiração do famoso cientista italiano ao fazer uma das mais
surpreendentes descobertas da história.

Zac Power Poison Island - by H. I. Larry ISBN: 9780312346591
Zac Power tem 12 anos e um trabalho muito incomum. Ele é um
agente secreto da Agência de Investigação do Governo (AIG).
Mas, além de incríveis missões, ele ainda tem que se virar com a
escola e com as tarefas de casa. Nesta aventura, ele parte para
uma missão numa das ilhas mais perigosas do mundo, a Ilha do
Veneno. Lá, ele precisa encontrar a fórmula da Solução X,
criada pelo cientista malvado dr. Drástico, e salvar a vida de seu
irmão.

Readers List - 2021 - Internacional
Elementary School – Grade 4
New students, without English knowledge, should NOT buy these books.
2030: A Day in the Life of Tomorrow’s Kids – Amy Zuckerman
and Jim Daly - ISBN 9780525478607
Global events and new technology change how we live from
moment to moment. So, what will our world be like in twenty
years? Come take a look as futurists Amy Zuckerman and James
Daly examine what a kid’s daily life might be like in the year
2030. Inspired and informed by trends and scientific and
technological research, 2030 is not only a peek at some cool
future gadgets (talking dog collars, cars that drive themselves),
but also a thoughtful examination of how our lives might be
impacted as we adjust to environmental change.
Albert Einstein by Jane Kent - White Star Kids
ISBN 9788854413375
Join physicist Albert Einstein on his journey of scientific
discovery and see how the Nobel Prize winner forever changed
the way we think about energy, gravity, and the world around
us. Children will learn about Einstein’s training, his struggle to
find a teaching job, and how he developed his famous theory of
relativity. The book also looks at his personal life, including his
family, his emigration to America after the Nazis came to
power, and his love of music.
Galileo’s Journal 1609-1610 - by Jeanne K. Pettenati
ISBN: 9781570918803
On his summer vacation, Galileo Galilei hears about the newly
invented telescope and decides to build one of his own. Turning
his new "spyglass" to the night sky, he sees things that no one
has ever seen before. He discovers that the Milky Way is made
of stars, and that the moon has mountains. He also notices a
strange formation of "stars" that will eventually turn people's
understanding of the world upside down. Fictional journal
accounts capture the famous Italian scientist's curiosity and
wonder as he makes some of the most amazing discoveries in
history.
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Zac Power is a 12 years old boy that has a very unusual job as a
top-secret agent for the Government Intelligence Bureau (GIB).
But besides his incredible missions, he still has to deal with
school and house chores. In this adventure, he goes on a mission
at Poison Island, one of the most dangerous islands in the world.
There, he needs to find the Solution X formula, created by the
evil scientist dr. Drastic, and saves his brother's life too.

