Lista de Livros Paradidáticos 2021 - Internacional
Ensino Fundamental Anos Iniciais – 5º ano
Alunos novos, sem conhecimento da língua inglesa, NÃO deverão adquirir estes livros.

There's a Boy in the Girls' Bathroom by Louis Sachar, Random
House, ISBN: 9780394805726
Bradley Chalkers conta mentiras horripilantes, briga com as garotas
e os professores dizem que ele tem sérios problemas de
comportamento. Ninguém gosta dele - exceto Carla, a nova
orientadora da escola. Ela acha que Bradley é gentil e generoso, e
até gosta de suas histórias exageradas. Carla sabe que Bradley
poderia mudar se ao menos não tivesse medo de tentar. Algumas
vezes, o mais difícil é acreditar em si mesmo...
Obs: Pode ser encontrado o mesmo título com capas diferentes,
porém o conteúdo é o mesmo.

Frindle by Andrew Clements , Aladdin Paperbacks 9780689818769

ISBN:

Uma história peculiar e criativa sobre o poder da palavra que fará
leitores inventarem suas próprias palavras. Nick Allen sempre teve
ótimas ideias. Quando ele descobre uma informação importante
sobre como palavras são criadas, de repente ele tem a inspiração
para o seu melhor plano… o “frindle”. Quem disse que uma caneta
deve se chamar caneta? Por que não ser chamada de “frindle”? Nick
pede aos amigos que utilizem a nova palavra e então outras pessoas
na cidade também começam a usar “frindle”.

Readers List 2021 - Internacional
Elementary School – Grade 5
New students, without English knowledge, should NOT buy these books.
There's a Boy in the Girls' Bathroom. By Louis Sachar, Random
House - ISBN: 9780394805726
Bradley Chalkers, a fifth grader at the Red Hill School, has trouble
getting along with his classmates until he meets Carla, a new school
counselor. She not only listens to his wacky stories, but encourages
him to use his powerful imagination. But just when Bradley's social
world begins to broaden, the school board decides to let Carla go.
What will happen to Bradley now?
Obs: The same book can be found with different covers, but the
text is the same.

Frindle by Andrew Clements , Aladdin Paperbacks 9780689818769

ISBN:

A quirky, imaginative tale about creative thought and the power of
words that will have readers inventing their own words. Nick Allen
has always had plenty of great ideas. When Nick learns some
interesting information about how words are created, suddenly he's
got the inspiration for his best plan ever… the frindle. Who says a pen
has to be called a pen? Why not call it a frindle? Nick gets his friends
to use the new word, and then other people in town start saying
frindle.

