Lista de Livros Paradidáticos 2021 - Internacional
Ensino Fundamental Anos Iniciais – 3º ano
Alunos novos, sem conhecimento da língua inglesa, NÃO deverão adquirir estes livros.
The Sneetches, and other stories - Dr. Seuss - RANDOM HOUSE ISBN: 9780394800899
Sneetches é uma história que ensina respeito e tolerância a diferentes
culturas e etnias. Sneetches conta a história de uma comunidade que
não entendia que na diferença nos complementamos e nos
fortalecemos, até que um dia ...

The Enormous Crocodile, Roald Dahl,
9780142414538

PENGUIN USA - ISBN:

O enorme crocodilo é incrivelmente guloso e incrivelmente ambicioso.
Sua comida favorita são crianças rechonchudas, suculentas, e ele
pretende devorar o maior número delas que puder! Mas quando os
outros animais na selva se unem para pôr fim a seus planos
desprezíveis, o enorme crocodilo aprende uma lição que não vai
esquecer tão cedo.

Paddington, Michael Bond, HARPER USA - ISBN: 978006117074
O Urso Paddington havia chegado de sua viagem do Peru quando a
família Brown o encontrou pela primeira vez na estação Paddington.
Desde então, a vida deles nunca mais foi a mesma… as coisas mais
comuns do cotidiano se tornam nada simples quando um urso chamado
Paddington está envolvido.

Readers List - 2021 - Internacional
Elementary school – Grade 3
New students, without English knowledge, should NOT buy these books.
The Sneetches, and other stories - Dr. Seuss - RANDOM HOUSE ISBN: 9780394800899
Sneetches is a story that teaches respect and tolerance for different
cultures and Ethnicities. Sneetches tells the story of a community
that did not understand that in difference we are complementary and
stronger, until one day when …

The Enormous Crocodile, Roald Dahl,
9780142414538

PENGUIN USA - ISBN:

The Enormous Crocodile is incredibly hungry and incredibly greedy.
His favorite meal is a plump, juicy little child, and he intends to
gobble up as many of them as he can! But when the other animals in
the jungle join together to put an end to his nasty schemes, the
Enormous Crocodile learns a lesson he won't soon forget.

Paddington, Michael Bond, HARPER USA - ISBN: 978006117074
Paddington Bear had traveled all the way from Peru when the
Browns first met him in Paddington Station. Since then, their lives
have never been quite the same . . . for ordinary things become
extraordinary when a bear called Paddington is involved.

