Lista de Livros Paradidáticos 2021 - Internacional
Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1º ano
Alunos novos, sem conhecimento da língua inglesa, NÃO deverão adquirir estes livros.
Today I will fly! Mo Willems - LIVROS DE HYPERION PARA CRIANÇAS
- ISBN: 9781423102953
Gerald é cuidadoso. Piggie é destemido.
Gerald se preocupa para que Piggie não precise se preocupar.
Gerald e Piggie são melhores amigos.
E há uma lição a aprender ... Nunca desista!
Em Today I will fly! Piggie quer voar. Mas Gerald sabe que ela não
pode - ou será que pode?

If you give a mouse a cookie, Laura Joffe
HARPERCOLLINS PUBLISHERS - ISBN: 9780061128561

Numeroff-

Esta história descreve um conjunto de eventos que ocorrem depois que
um biscoito à um rato. Depois que o ratinho recebe o biscoito, ele
pede um copo de leite, o que acaba levando a uma série de
solicitações adicionais. Cada evento que ocorre faz o ratinho querer
algo novo, criando um fluxo aparentemente interminável de
demandas.

Don’t let the pigeon drive the bus, Mo Willems - LIVROS DE
HYPERION PARA CRIANÇAS - ISBN: 9780786819881
Quando o motorista do ônibus faz uma pausa em sua rota, um
voluntário muito improvável aparece para substituí-lo - um pombo! Mas
você nunca conheceu um pombo como este antes. Enquanto o pombo
pede, chia e implora no decorrer da história, os leitores respondem e
decidem seu destino

Readers List - 2021 - Internacional
Elementary school – Grade 1
New students, without English knowledge, should NOT buy these books.
Today I Will Fly! Mo Willems- HYPERION BOOKS FOR CHILDREN ISBN: 9781423102953
Gerald is careful. Piggie is fearless.
Gerald worries so that Piggie does not have to.
Gerald and Piggie are best friends.
And there is a lesson to learn… Never give up!
In Today I Will Fly! Piggie wants to fly. But Gerald knows that she
cannot—or can she?

If you give a mouse a cookie, Laura Joffe Numeroff- HARPERCOLLINS
PUBLISHERS - ISBN: 9780061128561
This story describes a set of events that occurs after a boy gives a
mouse a cookie. Once the mouse is given the cookie, he asks for a glass
of milk, which ends up leading to a series of additional requests. Each
event that occurs makes the mouse want something new, creating a
seemingly endless stream of demands.

Don't Let the Pigeon Drive the Bus, Mo Willems- HYPERION BOOKS
FOR CHILDREN - ISBN:9780786819881
When the Bus Driver takes a break from his route, very unlikely
volunteer springs up to take his place-a pigeon! But you’ve never met a
pigeon-like this one before. As The Pigeon pleads, wheedles, and begs
his way through the book, readers answer back and decide his fate.

