
 

Centro Educacional “São Francisco”  

                    Uma estrada de luz. 
 

BETA -–  Nível II da Educação Infantil. Iniciantes a partir de 4 anos até 30 de março de 2018. Nascido até 30/03/2014 

LIVROS: KIT A 4 anos. Organização: Maria Clara Medeiros.  

Formando Cidadãos Editora. Edição: 09/2017 a  08/2021. Pacote fechado contendo 03 livros: 

Linguagem, Matemática, Natureza e Sociedade, 4 paradidáticos e uma agenda escolar.  

KIT B 4 anos. Organização: Organização: Maria Clara Medeiros. Formando Cidadãos 

Editora. Edição: 09/2017 a 08/2021. Pacote fechado contendo 02 livros: Caligrafia e Atividade Lúdicas.  

KIT C 4 anos. Organização: Maria Clara Medeiros. Formando Cidadãos  Editora. Edição: 09/2017 a  

08/2021. Pacote fechado contendo 02 livros Trabalhando com Literatura Infantil e Atividades de Reforço.   

FORMAÇÃO CRISTÃ – Histórias da Bíblia - Categoria infantil com ilustrações. Preferência: 

. A Bíblia em uma História para cada dia do ano – SBN. (É a mesma para o ALFA) 

LEITURAS COMPLEMENTARES: (Os constantes dos Kits e os SOLICITADOS PELO PROFESSOR): 
Revistas em quadrinhos (compatíveis com a faixa etária). (Esta é apenas sugestão para estimular o gosto 
pela  leitura).  

MATERIAL DE USO PESSOAL.  INDISPENSÁVEIS:  

ATENÇÃO: O material abaixo relacionado não será entregue na Escola, deverá ser marcado 
com o nome da criança e ficar na sua mochila, e a criança deverá conduzi-lo diariamente, 
conservando–os limpos e adequados condições de uso (Conferir habitualmente e repor quando acabar): 

. 2 (dois) cadernos de desenho pequenos (não deve ser aramado - nomear)  

. 1 (uma) caixa de lápis de cor grande (12 ou 24 cores - Repor quando acabar) 

. 1 (uma) lancheira, (com toalha de mão (nomear); 

. 1 (uma) peça  de roupa  íntima  (calcinha ou cuequinha com nome  gravado) e diariamente a fralda descartável (para  troca  se preciso); 

. 1 (um) cantil para água – uso individual (nomear). 

. . Os Livros: Didáticos - sempre confome horário. Paradidáticos - quando solicitados (nomear). 

. 1 (um) estojo porta objetos, para guardar e ter sempre a disposição na aula (preferência simples, 

evite metal e enfeites cortantes; melhor de tecido ou plástico com o zíper):  

.. Lápis grafite com borracha (nesta faixa etária não recomendamos a caneta grafite), .. Cola em bastão 

(renovar sempre que necessário)... 

.. Massa de modelar, (renovar sempre que necessário)... 

.. Apontador de lápis (procure um bom). Por ser muito perigoso, não é permitido uso de estilete em nenhum ano 

 OBS. Outros materiais serão solicitados no decorrer do ano letivo pelo professor conforme a 
necessidade. Todo material de uso individual deverá ser identificado.  

 Lembre que nesta idade, sua criança vem à Escola para socializar amizades, integração, relação afetiva  
extra familiar, conhecimentos... 

 

UNIFORME DIÁRIO                                                                                  

Para ambos os sexos; deve ser utilizado desde o primeiro dia de aula:  

Camiseta de malha (PV) branca, bandeira do Brasil na manga 

esquerda. Faixa verde a amarela do lado esquerdo iniciando no ombro e 

findando na barra. Logomarca do CESF no lugar do bolso. Terminações 

da gola, mangas e o nome Colégio São Francisco, laranja.  

Costa simples com o nome CESF Marrom e uma estrada de luz; laranja.  

Calça caqui (brim santista cor 443). Modelo indicado ao lado. 

Confecção: Vale Veste, Antonia Veloso e Vera Aguiar...  

Calçados - Tenis preto e meias branca. Atenção não aceitamos 

sandália de arrasto (tipo “japonesa” e nem chinelão, nem rasteirinha sem 

abotoadura ou que tenha abotoadura, mas seja pé nu (metida no dedo) porque a 

criança pode se acidentar...) e também para evitar acidentes a 

criança com chinelo de arrasto não participará das aulas de Psicomotricidade; 

pode machucar-se ao correr. E é dificil ela (criança) entender... Colabore.  

Sim, durante o inverno pode ser usada à SANDÁLIA 

FECHADA, MAS COM ABOTOADURA e que não seja pé nu. É fechada. 

 

29/01 – Encontro com Pais – 17:30 - CESF. 

01/02 – Inicio das aulas: BETA ao 5º ano. 

MATERIAL DE USO COLETIVO 
2. (duas) resmas de papel oficio 2 (para atividades extraclasse e digitadas...). 

1 – uma resma de papel Filipinho Color A4 120 g/m (para atividades artísticas). 

8 – oito pacotes de papel Higiênico (substitui o lencinho, toalhinha...). 
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RELAÇÃO DE LIVROS, MATERIAIS  
E UNIFORME ESCOLAR  
EDUCAÇÃO INFANTIL 

NÍVEL II - BETA  
4 ANOS até 30 de março 

  

Av. 15 de Novembro, 1016 – Centro 
Valença do Piauí – CEP: 64300-000 – Fone: (89) 3465-1828. 

E.mail: cesfvalenca@gmail.com. Site- cesfvalencapi.com 

KIT A  

KIT B 

KIT C 

FORMAÇÃO CRISTÃ 

http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8e2f6bed7926c355dc63f652fcb73708.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.abe64ff5e2c9db9535cb3a45cfe035e3.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.d3718a0d7a5b4caa2ef450bbe7dca692.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.dce9743ecb6bbfd1a502404df9fe50f4.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8919f892e653f0d354abb325ff5bf1ab.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.b8c7410cb1743150b82e626e81cf47be.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.4aedf162c289cfae562b5aa928430503.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.804dc4598e1b5355eb9b70c385b3dfa5.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.680c899d3058c2d4460857d9ea075b9e.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.aa13fde6239247346bd98bd143c17da7.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.eb907824a1663972dc455d7064021ecd.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8e2f6bed7926c355dc63f652fcb73708.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.abe64ff5e2c9db9535cb3a45cfe035e3.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.d3718a0d7a5b4caa2ef450bbe7dca692.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.dce9743ecb6bbfd1a502404df9fe50f4.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8919f892e653f0d354abb325ff5bf1ab.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.b8c7410cb1743150b82e626e81cf47be.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.4aedf162c289cfae562b5aa928430503.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.804dc4598e1b5355eb9b70c385b3dfa5.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.680c899d3058c2d4460857d9ea075b9e.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.aa13fde6239247346bd98bd143c17da7.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.eb907824a1663972dc455d7064021ecd.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8e2f6bed7926c355dc63f652fcb73708.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.abe64ff5e2c9db9535cb3a45cfe035e3.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.d3718a0d7a5b4caa2ef450bbe7dca692.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.dce9743ecb6bbfd1a502404df9fe50f4.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8919f892e653f0d354abb325ff5bf1ab.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.b8c7410cb1743150b82e626e81cf47be.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.4aedf162c289cfae562b5aa928430503.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.804dc4598e1b5355eb9b70c385b3dfa5.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.680c899d3058c2d4460857d9ea075b9e.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.aa13fde6239247346bd98bd143c17da7.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.eb907824a1663972dc455d7064021ecd.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8e2f6bed7926c355dc63f652fcb73708.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.abe64ff5e2c9db9535cb3a45cfe035e3.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.d3718a0d7a5b4caa2ef450bbe7dca692.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.dce9743ecb6bbfd1a502404df9fe50f4.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8919f892e653f0d354abb325ff5bf1ab.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.b8c7410cb1743150b82e626e81cf47be.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.4aedf162c289cfae562b5aa928430503.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.804dc4598e1b5355eb9b70c385b3dfa5.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.680c899d3058c2d4460857d9ea075b9e.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.aa13fde6239247346bd98bd143c17da7.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.eb907824a1663972dc455d7064021ecd.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8e2f6bed7926c355dc63f652fcb73708.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.abe64ff5e2c9db9535cb3a45cfe035e3.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.d3718a0d7a5b4caa2ef450bbe7dca692.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.dce9743ecb6bbfd1a502404df9fe50f4.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8919f892e653f0d354abb325ff5bf1ab.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.b8c7410cb1743150b82e626e81cf47be.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.4aedf162c289cfae562b5aa928430503.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.804dc4598e1b5355eb9b70c385b3dfa5.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.680c899d3058c2d4460857d9ea075b9e.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.aa13fde6239247346bd98bd143c17da7.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.eb907824a1663972dc455d7064021ecd.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8e2f6bed7926c355dc63f652fcb73708.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.abe64ff5e2c9db9535cb3a45cfe035e3.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.d3718a0d7a5b4caa2ef450bbe7dca692.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.dce9743ecb6bbfd1a502404df9fe50f4.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8919f892e653f0d354abb325ff5bf1ab.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.b8c7410cb1743150b82e626e81cf47be.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.4aedf162c289cfae562b5aa928430503.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.804dc4598e1b5355eb9b70c385b3dfa5.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.680c899d3058c2d4460857d9ea075b9e.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.aa13fde6239247346bd98bd143c17da7.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.eb907824a1663972dc455d7064021ecd.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8e2f6bed7926c355dc63f652fcb73708.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.abe64ff5e2c9db9535cb3a45cfe035e3.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.d3718a0d7a5b4caa2ef450bbe7dca692.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.dce9743ecb6bbfd1a502404df9fe50f4.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8919f892e653f0d354abb325ff5bf1ab.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.b8c7410cb1743150b82e626e81cf47be.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.4aedf162c289cfae562b5aa928430503.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.804dc4598e1b5355eb9b70c385b3dfa5.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.680c899d3058c2d4460857d9ea075b9e.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.aa13fde6239247346bd98bd143c17da7.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.eb907824a1663972dc455d7064021ecd.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8e2f6bed7926c355dc63f652fcb73708.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.abe64ff5e2c9db9535cb3a45cfe035e3.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.d3718a0d7a5b4caa2ef450bbe7dca692.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.dce9743ecb6bbfd1a502404df9fe50f4.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8919f892e653f0d354abb325ff5bf1ab.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.b8c7410cb1743150b82e626e81cf47be.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.4aedf162c289cfae562b5aa928430503.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.804dc4598e1b5355eb9b70c385b3dfa5.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.680c899d3058c2d4460857d9ea075b9e.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.aa13fde6239247346bd98bd143c17da7.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.eb907824a1663972dc455d7064021ecd.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8e2f6bed7926c355dc63f652fcb73708.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.abe64ff5e2c9db9535cb3a45cfe035e3.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.d3718a0d7a5b4caa2ef450bbe7dca692.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.dce9743ecb6bbfd1a502404df9fe50f4.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8919f892e653f0d354abb325ff5bf1ab.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.b8c7410cb1743150b82e626e81cf47be.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.4aedf162c289cfae562b5aa928430503.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.804dc4598e1b5355eb9b70c385b3dfa5.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.680c899d3058c2d4460857d9ea075b9e.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.aa13fde6239247346bd98bd143c17da7.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.eb907824a1663972dc455d7064021ecd.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8e2f6bed7926c355dc63f652fcb73708.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.abe64ff5e2c9db9535cb3a45cfe035e3.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.d3718a0d7a5b4caa2ef450bbe7dca692.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.dce9743ecb6bbfd1a502404df9fe50f4.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8919f892e653f0d354abb325ff5bf1ab.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.b8c7410cb1743150b82e626e81cf47be.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.4aedf162c289cfae562b5aa928430503.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.804dc4598e1b5355eb9b70c385b3dfa5.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.680c899d3058c2d4460857d9ea075b9e.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.aa13fde6239247346bd98bd143c17da7.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.eb907824a1663972dc455d7064021ecd.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8e2f6bed7926c355dc63f652fcb73708.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.abe64ff5e2c9db9535cb3a45cfe035e3.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.d3718a0d7a5b4caa2ef450bbe7dca692.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.dce9743ecb6bbfd1a502404df9fe50f4.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8919f892e653f0d354abb325ff5bf1ab.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.b8c7410cb1743150b82e626e81cf47be.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.4aedf162c289cfae562b5aa928430503.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.804dc4598e1b5355eb9b70c385b3dfa5.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.680c899d3058c2d4460857d9ea075b9e.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.aa13fde6239247346bd98bd143c17da7.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.eb907824a1663972dc455d7064021ecd.jpg
mailto:cesfvalenca@gmail.com
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8e2f6bed7926c355dc63f652fcb73708.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.abe64ff5e2c9db9535cb3a45cfe035e3.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.d3718a0d7a5b4caa2ef450bbe7dca692.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.dce9743ecb6bbfd1a502404df9fe50f4.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8919f892e653f0d354abb325ff5bf1ab.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.b8c7410cb1743150b82e626e81cf47be.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.4aedf162c289cfae562b5aa928430503.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.804dc4598e1b5355eb9b70c385b3dfa5.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.680c899d3058c2d4460857d9ea075b9e.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.aa13fde6239247346bd98bd143c17da7.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.eb907824a1663972dc455d7064021ecd.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8e2f6bed7926c355dc63f652fcb73708.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.abe64ff5e2c9db9535cb3a45cfe035e3.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.d3718a0d7a5b4caa2ef450bbe7dca692.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.dce9743ecb6bbfd1a502404df9fe50f4.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.8919f892e653f0d354abb325ff5bf1ab.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.b8c7410cb1743150b82e626e81cf47be.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.4aedf162c289cfae562b5aa928430503.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.804dc4598e1b5355eb9b70c385b3dfa5.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.680c899d3058c2d4460857d9ea075b9e.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.aa13fde6239247346bd98bd143c17da7.jpg
http://www.formandocidadaos.com.br/img/capas_livros/tmp/img.eb907824a1663972dc455d7064021ecd.jpg

