Livros de Alemão

Londrina, 18 de dezembro de 2020.
Prezados Pais e/ou Responsáveis,

Diferentemente dos anos anteriores, em 2021 não haverá venda física do material de Língua Alemã nas dependências do Colégio. A aquisição do material será feita pelo site da Livraria Bahnhof, da seguinte forma:
• verifique a série que seu filho irá cursar e qual o respectivo material a ser adquirido, segundo tabela anexa. (aos que já são alunos do Colégio em 2020, verifique se há necessidade
de compra de novo material, conforme informação enviada pela Coordenação de Alemão via
Gennera nos dias 17 e 18/12/2020).
• acesse o link para o respectivo material e insira seus dados, informando o código para
desconto: TFRS3JZLU
O endereço informado no cadastro, para fins de emissão de nota fiscal, será o dos Senhores. Entretanto, os livros serão enviados para o Colégio, garantindo o frete grátis para todos. A Livraria fará a identificação dos nossos alunos por meio do código de desconto.
É importante frisar que a Livraria Bahnhof não dispõe dos materiais para pronta entrega e
a importação será recebida em meados de janeiro. Assim, as compras poderão ser efetuadas
de 23/01 a 07/02/2021.
Os livros têm previsão de chegada ao Colégio na terceira semana de fevereiro e serão
distribuídos pela Coordenação aos alunos que os tiverem adquirido, segundo lista enviada pela Livraria Bahnhof.
Seguem os links para compra e o valor de cada livro, já com o desconto:
Coordenação Jugend:
8º ano: somente alunos novos
Magnet neu A2 - Editora Klett
Arbeitsbuch mit Audio-CD
ISBN 978-3-12-676086-7

Magnet neu A2 AB (9783126760867) = R$112,00
https://www.bahnhofdidatica.com.br/magnet-neu-a2arbeitsbuch-mit-audio-cd

OBSERVAÇÃO: O 9º ano de 2021 trabalhará o Preparatório para a Prova Fit A2 do Instituto
Goethe com material produzido pela Escola, não sendo necessária a aquisição de material
didático extra.
Informamos os contatos da Livraria Bahnhof para o caso de quaisquer dúvidas ou dificuldades:
Site:https://www.bahnhofdidatica.com.br/
E-mail:loja@bahnhofdidatica.com.br
Telefone/Whatsapp: (11) 4330-4224 / (11) 4941-1478/(11) 97220-4224
Coordenação de Língua Alemã e Língua Japonesa

