Livros – 2º Trimestre de 2017
Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Comunicado nº 053

SP 06/06/2017

Senhores Pais/Responsáveis e alunos do Ensino Fundamental II (6° ao 9° anos) e Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª séries)
Manhã e Tarde
É com muito prazer que damos continuidade aos nossos trabalhos literários deste ano. Este trabalho tem
imenso valor dentro de nossa proposta pedagógica, pois proporciona a todos os nossos alunos a oportunidade de
conhecer, no mínimo, três obras do universo da literatura juvenil e clássica.
Os títulos escolhidos para o Ensino Fundamental estão dentro de um programa que atende não só à leitura de
qualidade como à leitura de textos atuais e de desenvolvimento para a faixa etária deste ciclo.
Já os livros relacionados para o Ensino Médio atendem à relação de leitura obrigatória da FUVEST e da
COMVEST, desde o ano passado têm suas listas separadas. Em virtude desta separação a 3ª série deverá ler dois livros
no trimestre a fim de completarmos as leituras obrigatórias, que muito contribuirão para o sucesso nos exames
vestibulares da USP, da UNICAMP e das demais, pois muitas outras instituições públicas e particulares elaboram suas
provas baseadas nestas listas.
Os livros poderão ser comprados em qualquer livraria e os alunos que desejarem comprar o livro por intermédio
do Colégio deverão efetuar a reserva e o pagamento até o dia 10/06/2017 (sábado) à vista ou com cheque pré-datado
para 20/06/2017 (segunda).
“Os livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas, os livros só mudam as pessoas.”
Mario Quintana.

TURMAS
6º ano – A. B e C
7º ano – A, B e C
8º ano – A, B e C
9º ano – A, B e C

ENSINO FUNDAMENTAL II
LIVRO
Ponte para Terabitia
Katherine Paterson – Editora Salamandra
Os meninos da rua Paulo
Ferenc Molnar – Cia das letras
Vida de Droga – Walcyr Carrasco
Coleção sinal aberto – Editora Ática
A revolução dos bichos
George Orwell – Cia das letras

TURMAS
1ª série A e B
2ª série A e B
3ª série A e B

Coordenação Pedagógica
Ensinos Fundamental II e Médio

VALOR
R$ 42,00
(quarenta e dois reais)
R$ 35,00
(trinta e cinco reais)
R$ 38,00
(trinta e oito reais)
R$ 30,00
(trinta reais)

ENSINO MÉDIO
LIVRO
O cortiço - Aluísio Azevedo
Col. Clássicos da Literatura - Melhoramentos
Vidas secas
Graciliano Ramos – Editora Record

VALOR
R$ 28,00
(vinte e oito reais)
R$ 33,00
(trinta e três reais)

1 – Claro Enigma – Carlos Drummond de
Andrade – Cia. das Letras
2 – Terra sonâmbula
Mia Couto – Cia de bolso

R$ 34,00
(trinta e quatro reais)
R$ 25,00
(vinte e cinco reais)

