ESSENTIALS 2019
Com exceção dos manuais, a maioria dos materiais obrigatórios e sugeridos para adoção do currículo Classical
Conversations Brasil poderão ser adquiridos através da loja virtual hospedada pelo nosso parceiro
HomeSchool.com.br.
Material Obrigatório: imprescindível para participar de Comunidade.
1. Manual CC Essentials (um por família, disponível mediante somente através da aquisição do Combo em Comunidade
e disponibilidade de vaga em Comunidade estabelecida).
2. Material IEW:
Þ IEW TEACHING WRITING STRUCTURE AND STYLE (SYLLABUS): inclui atividades, sugestões de plano de aula,
etc. Apoio a pais e tutores no ensino de técnicas de redação para alunos de 9 – 14 anos.
Þ History-Based Writing Lessons Combo (Teacher’s Manual + Student Workbook): material para uso ao longo
de 1 ano; 6 lições de redação sobre as grandes civilizações antigas —Sumérios, Egito, Israel, Babilônia, Grécia
e Roma. “Teacher's Manual” inclui sugestões para ensinar cada lição com criatividade dicas para o uso correto
da gramática, testes de vocabulário, gabarito, e muito mais. “Student Book” inclui atividades, textos-fonte,
checklists, e cartões de vocabulário, etc.

Material de Livre Escolha: imprescindível para composição de um currículo completo de estudo, porém cada família
tem liberdade de escolher o que lhe for mais apropriado e acessível.
3. Matemática - adequado a idade/nível
Þ Sugestões: Saxon, Singapore Math, Math-U-See, Math Lessons for Life, paradidáticos de sua preferência em
Português, Khan Academy, etc.
4. Alfabetização e gramática - Adequado a idade/nível
Þ Sugestões: (ENG) Logic of English, Abeka, Phonics Museum (Veritas Press), Prescripts, etc.
Þ Sugestões: (PORT) Carlos Nadalim, Língua Portuguesa (Silvailde Rocha).

Material Adicional: tem o propósito de facilitar, desenvolver ou aprofundar os temas de memorização trabalhados em
comunidade.
5.
6.
7.
8.
9.

CC Flash Cards: História, Matemática, Artes, Música
Memory Work Flashcards
Livros de História
Literatura em geral (livros para desenvolvimento do hábito, prazer e fluência em leitura)
Trivium Tables: tabelas laminadas diversas

