
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATERIAL DIDÁTICO 
  PRE-INTERMEDIATE 1 - PRE-INTERMEDIATE 2 - PRE-INTERMEDIATE 3 

 

• 01 caderno    

• 01 pasta A4 aba fina, elástico de plástico arquivar atividades 
 

• Livro Didático:  

 

 
 

TÍTULO:       Interchange 1 – Fifth Edition (Student´s Book e Workbook) - capa vermelha 
AUTORES:  Jack C. Richards with Jonathan Hull and Susan Proctor 
EDITORA:    Cambridge 
ISBN:           9781316620311      
 
Para consulta sugerimos: 

• Oxford Escolar para Estudantes Brasileiros de Inglês (Editora: Oxford) 
 
OBSERVAÇÕES: 

 Todo material deve conter nome completo do(a) aluno(a) e turma. 

 É necessário o(a) aluno(a) estar com o material completo nas primeiras semanas de aula. 

 Caso adquira livro usado, o mesmo deverá ser completamente apagado antes do início das aulas. 

 As turmas que adotarem livro literário receberão a lista posteriormente. 

 NÃO ACEITAMOS LIVROS FOTOCOPIADOS OU IMPRESSOS - Respeito ao direito autoral:  
      Lei nº 9610/98. 

  MATERIAL DIDÁTICO   
  BASIC 1 e BASIC 2 

 

• 01 caderno    

• 01 pasta A4 aba fina, elástico de plástico arquivar atividades 
 

• Livro Didático: 

TÍTULO:       Interchange Intro A - Fifth Edition (Student’s Book e Workbook) - capa amarela 
AUTORES:  Jack C. Richards 
EDITORA:    Cambrigde 
ISBN:            9781316620120 
 
Para consulta sugerimos: 

• Oxford Escolar para Estudantes Brasileiros de Inglês (Editora: Oxford) 
 
OBSERVAÇÕES: 

 Todo material deve conter nome completo do(a) aluno(a) e turma. 

 É necessário o(a) aluno(a) estar com o material completo nas primeiras semanas de aula. 

 Caso adquira livro usado, o mesmo deverá ser completamente apagado antes do início das aulas. 

 As turmas que adotarem livro literário receberão a lista posteriormente. 

 NÃO ACEITAMOS LIVROS FOTOCOPIADOS OU IMPRESSOS - Respeito ao direito autoral: 
      Lei nº 9610/98. 
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                                                       MATERIAL DIDÁTICO  
 INTER 1 e INTER 2 

 

• 01 caderno    

• 01 pasta A4 aba fina, elástico de plástico arquivar atividades 
 

• Livro Didático:  

 

 
 

TÍTULO:      American Inside Out Evolution Intermediate (Pack: Student’s Book e Workbook) 
AUTORES: Sue Kay, Vaughan Jones (Student Book) e Sue Kay, Vaughan Jones,Phillip Kerr (Workbook) 
EDITORA:   Macmillan 
ISBN:           9786685732375 
 
 
Para consulta sugerimos: 

• Oxford Escolar para Estudantes Brasileiros de Inglês (Editora: Oxford) 
 
OBSERVAÇÕES: 

 Todo material deve conter nome completo do(a) aluno(a) e turma. 

 É necessário o(a) aluno(a) estar com o material completo nas primeiras semanas de aula. 

 Caso adquira livro usado, o mesmo deverá ser completamente apagado antes do início das aulas. 

 As turmas que adotarem livro literário receberão a lista posteriormente. 

 NÃO ACEITAMOS LIVROS FOTOCOPIADOS OU IMPRESSOS - Respeito ao direito autoral: 
      Lei nº 9610/98. 
 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO   
CHANGE 1 a CHANGE 6 

 

• 01 caderno    

• 01 pasta A4 aba fina, elástico de plástico arquivar atividades 
 

• Livro Didático: 

TÍTULO:       Interchange Intro - Fifth Edition (Student’s Book e Workbook) - capa amarela 
AUTORES:  Jack C. Richards 
EDITORA:    Cambrigde 
ISBN:            9781316620144 (Student´s Book) e 9781316622377 (Workbook) 
 
Para consulta sugerimos: 

• Oxford Escolar para Estudantes Brasileiros de Inglês (Editora: Oxford) 
 
OBSERVAÇÕES: 

 Todo material deve conter nome completo do(a) aluno(a) e turma. 

 É necessário o(a) aluno(a) estar com o material completo nas primeiras semanas de aula. 

 Caso adquira livro usado, o mesmo deverá ser completamente apagado antes do início das aulas. 

 As turmas que adotarem livro literário receberão a lista posteriormente. 

 NÃO ACEITAMOS LIVROS FOTOCOPIADOS OU IMPRESSOS - Respeito ao direito autoral:  
      Lei nº 9610/98. 



 

   

 

 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO  
 B2 PREP (B2 First) 

 

• 01 pasta A4 aba fina, elástico de plástico arquivar atividades 

• 01 caderno grande tipo brochura - capa dura - 96 folhas 
 

• Livro Didático:  

 
 
 

TÍTULO:      Cambridge English Objective First - Fourth Edition - Student´s Book with answers and                    
                     Testbank 
AUTORES:  Annette Capel & Wendy Sharp 
EDITORA:   Cambridge  
ISBN:           9781107542402       
 
 
OBSERVAÇÕES: 

 Todo material deve conter nome completo do(a) aluno(a) e turma. 

 É necessário o(a) aluno(a) estar com o material completo nas primeiras semanas de aula. 

 Caso adquira livro usado, o mesmo deverá ser completamente apagado antes do início das aulas. 

 As turmas que adotarem livro literário receberão a lista posteriormente. 

 NÃO ACEITAMOS LIVROS FOTOCOPIADOS OU IMPRESSOS - Respeito ao direito autoral: 
      Lei nº 9610/98. 
 
 

 

MATERIAL DIDÁTICO  
 C1 PREP (C1 Advanced) 

 

• 01 pasta A4 aba fina, elástico de plástico arquivar atividades 

• 01 caderno grande tipo brochura - capa dura - 96 folhas 
 

• Livro Didático:  

 
 
 

TÍTULO:      Cambridge English Objective Advanced - Fourth Edition - Student´s Book with answers 
AUTORES:  Felicity O’Dell & Annie Broadhead 
EDITORA:   Cambridge  
ISBN:           9781107657557       
 
 
OBSERVAÇÕES: 

 Todo material deve conter nome completo do(a) aluno(a) e turma. 

 É necessário o(a) aluno(a) estar com o material completo nas primeiras semanas de aula. 

 Caso adquira livro usado, o mesmo deverá ser completamente apagado antes do início das aulas. 

 As turmas que adotarem livro literário receberão a lista posteriormente. 

 NÃO ACEITAMOS LIVROS FOTOCOPIADOS OU IMPRESSOS - Respeito ao direito autoral: 
      Lei nº 9610/98. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 


