
 

 
 

MATERIAL DIDÁTICO - STARTER 1 e STARTER 2 
 

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

• Livro Didático: 
 
TÍTULO:     Time Zones 1 - Third Edition - (Student´s Book e Workbook) 
AUTORES: Nicholas Beare, Ian Purdon, Tim Collins, Mary Jane Maples / Carmella Lieske (Workbook) 
EDITORA:  National Geographic Learning 
ISBN:          9780357421680 (Student´s Book) / 9780357426371 (Workbook) 
 

 
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 - JUNIOR 1, JUNIOR 2 e JUNIOR 3 

(PACK PROMOCIONAL PARA 1 ANO e 6 MESES) 
   

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

• Livro Didático:  

 
 
 

TÍTULO:      Time Zones Starter -Third Edition (Combo) + Time Zones 1 (Student Book e Workbook) 
AUTORES:  Nicholas Beare, Ian Purdon, Tim Collins, Mary Jane Maples / Carmella Lieske (Workbook) 
EDITORA:   National Geographic Learning 
ISBN:           9780357744604 
 
 
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 - JUNIOR 1 
 

 

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

• Livro Didático:  

 
 
 

TÍTULO:      Time Zones Starter - Third Edition (Student’s Book Combo with Online Practice) 
AUTORES:  Nicholas Beare 
EDITORA:    National Geographic Learning 
ISBN:            9780357421727 
 
 
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 - JUNIOR 2 
 

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

• Livro Didático:  APENAS PARA NOVATOS  

 

ATENÇÃO: ALUNOS PROVENIENTES DE BUDS 1 UTILIZARÃO O MESMO MATERIAL DO SEMESTRE ANTERIOR 

 
TÍTULO:     Time Zones 1 - Third Edition - (Student´s Book e Workbook) 
AUTORES: Nicholas Beare, Ian Purdon, Tim Collins, Mary Jane Maples / Carmella Lieske (Workbook) 
EDITORA:  National Geographic Learning 
ISBN:          9780357421680 (Student´s Book) / 9780357426371 (Workbook) 
 
 
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 - TEENS 1 

 

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

• Livro Didático: 
 
TÍTULO:      American Think Combo Starter A - (capa verde) 
AUTORES: Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones  
EDITORA:  Cambridge  
ISBN:          9781316500156 
 
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 - TEENS 2 

 

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

• Livro Didático: 
 
 

TÍTULO:      American Think Combo Starter B - (capa verde) 
AUTORES:  Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones  
EDITORA:   Cambridge 
ISBN:           9781316500200 
 
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 - STEP 1 

 

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

• Livro Didático: 
 
TÍTULO:       American Think Combo 1A - (capa azul) 
AUTORES:  Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones  
EDITORA:   Cambridge  
ISBN:           9781107596658 
 
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 - STEP 2 

 

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

• Livro Didático:  
 

 
 

TÍTULO:      American Think Combo 1B - (capa azul) 
AUTORES:  Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones  
EDITORA:   Cambridge  
ISBN:           9781107596665 
 
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 - STEP 3 
 

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

• Livro Didático: 
 
TÍTULO:      American Think Combo 2A – (capa roxa) 
AUTORES: Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones  
EDITORA:  Cambridge 
ISBN:          9781107599840 
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 - STEP 4 

 

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

• Livro Didático:  

 
 
 

TÍTULO:      American Think Combo 2B - (capa roxa) 
AUTORES: Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones  
EDITORA:  Cambridge 
ISBN:          9781107599949 
 
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 - PLUS 1 
 

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

• Livro Didático: 
 
TÍTULO:      American Think Combo 3A - (capa amarela) 
AUTORES: Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones  
EDITORA:   Cambridge 
ISBN:           9781107597419 
 
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 - PLUS 2 

 
 

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

• Livro Didático:  
 

 
 

TÍTULO:      American Think Combo 3B - (capa amarela) 
AUTORES: Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones  
EDITORA:   Cambridge  
ISBN:           9781107597464        
 
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. 

 

 
 


