
 

 

São José – SC, 16 /09/2014 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

Solicitamos que seja providenciado o livro de 
literatura para utilização individual do(a)  
educando(a) no 2º semestre, conforme abaixo:  

 

 Título do livro: Ilíada Homero -   Reencontro 

Infantil  

 Autor: Leonardo Chianca 

 Editora: Scipione  

 
Poderá ser adquirido em livraria de sua escolha, 

impreterivelmente até o dia 26/09/2014, evitando 

assim, prejuízo de conteúdos ao(à) educando(a). 

Para maior comodidade e redução de custos, 

também poderá ser encontrado no Colégio, por meio 

do representante da editora, nos dias 23 e 24/09 

(terça e quarta -feira), durante o horário de aula. 

 

Valor: de R$ 37,50 por R$ 30,00 (à vista ou 

cheque para até 30 dias).  

 
A Coordenação 
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