Prezada Família,
Welcome to 2021! Estamos iniciando um novo ano letivo com o olhar ampliado para o futuro,
porém, baseado nas importantes aprendizagens do ano que passou. Assim, elencamos
informações importantes sobre os recursos didáticos e a forma de trabalho que adotamos
para desenvolver nosso currículo em 2021.
Materiais Didáticos
● Especificação:
Seguiremos com os materiais REACH, da Editora Cengage. Usaremos os recursos
digitais (livro texto interativo digital) em conjunto com o caderno de exercícios
(workbook físico). Esta é a composição ideal para o desenvolvimento dos estudantes
na nossa proposta pedagógica.
●

Quadro com indicação de materiais por ano/série:

Ano/série (no Bilingue)

Materiais

1° ano

*e-Book REACH B - Student Anthology V1
*Practice Book B - V1

2° ano

*e-Book REACH C - Student Anthology
*Practice Book C

3° ano

*e-Book REACH D - Student Anthology
*Practice Book D

4° ano

*e-Book REACH E - Student Anthology
*Practice Book E

5° ano

*e-Book REACH F - Student Anthology
*Practice Book F

.
●

Aquisição:
Os livros didáticos poderão ser adquiridos na DEL BOOKS Distribuidora
de Livros, e a compra poderá ser feita das seguintes formas:
1. SITE –https://www.delbooks.com.br/escolas/escola-girassol (Clique em Escolas e selecione ESCOLA GIRASSOL).

2. TELEFONE e WHATSAPP
Os pedidos podem ser feitos por telefone/WhatsApp.
- (71) 3022-3445
- (71) 99269-3322 WhatsApp
- Ou pelo QR Code ao lado.

3. LOJA
Rua Leonor Calmon, 44 – Cidade Jardim – Edf. Empresarial Cidade Jardim, sala 1101.
Salvador-BA.
- Pagamento através de cartão de crédito (parcelamento sem juros) e débito.
4. O frete será GRÁTIS para os pais que efetuarem compras até 30/01/2021.
Importante frisar que iniciaremos nossos trabalhos com o uso dos recursos aqui
descritos, assim que a aquisição dos mesmos é imprescindível desde o começo das
aulas. Caso os senhores decidam reaproveitar livros de familiares ou amigos,
ressaltamos dois importantes pontos:
1. Os recursos digitais não estarão disponíveis para o estudante que não adquirir
o livro digital.
2. O uso do caderno de atividades físico (workbook) será fundamental, logo
sua aquisição é obrigatória.
Materiais Individuais
Cumprindo nosso protocolo de biossegurança, informamos que o uso de materiais individuais
no Bilíngue ocorrerá da seguinte forma para o primeiro semestre letivo de 2021:
●

Estojo individual:
Cada criança deverá trazer seu estojo de casa com:
Lápis preto, caneta esferográfica azul, borracha, tesoura, apontador. O empréstimo
de materiais entre as crianças não será permitido. O programa evitará a circulação
e manuseio de papéis e outros materiais entre professores e crianças e entre os
próprios estudantes.

●

Outros materiais individuais:
Outros materiais poderão ser solicitados à família durante o ano letivo. Abaixo
indicamos uma lista expansiva com exemplos do que poderá ser solicitado com
antecipação adequada:
*1 Bloco papel criativo
*1 Bloco de desenho sem linhas
*2 cartolinas de cores variadas
*1 Kit hidrocores com 12 cores
*1 Kit lápis de cor com 12 cores
*1 Kit giz de cera com 12 cores
*1 Kit tinta guache pequeno 6 cores
*1 Pincel
*1 Cola colorida
*1 Cola bastão ou líquida

Em caso de eventuais esclarecimentos, continuamos à disposição pelo e mail:
Julia Landau - julia.landau@escolabilingue-ba.com.br
Milena Lickfeld -milena.lickfeld@escolabilingue-ba.com.br
Paula Castro - paula.castro@escolabiligue-ba.com.br
Atenciosamente,
Paula Castro
Direção Bilíngue Girassol

