
 

SUGESTÕES DE LEITURA PARA AS FÉRIAS 
 
Livros - Infantis e infantojuvenis 

TÍTULO: ESPAGUETE 
AUTOR: CALE, DAVIDE 
EDITORA: SM 
Fios de espaguete se transformam em bigode, rabo de cavalo, cabelos, chuva... Em conjunto              
com desenhos esquemáticos e frases curtas dão forma e sentido a elementos do cotidiano              
infantil. Um livro divertido que brinca com o ato de alimentar-se, favorecendo a percepção              
e estimulando o prazer da leitura. 
 
 
 
TÍTULO: O PAPAGAIO QUE NÃO GOSTAVA DE MENTIRAS 
AUTOR: MARTINS, ADILSON 
EDITORA: PALLAS 
O autor apresenta uma coleção de fábulas como as de Esopo e La Fontaine – os famosos                 
autores da Grécia antiga e da França – mas com uma pequena diferença: são fábulas que                
vêm dos povos a que pertenceram nossos tataravós africanos. 
 
 
 
 
 
TÍTULO: CUIDADO COM O MENINO! 
AUTOR: BLUNDELL, TONY 
EDITORA: SALAMANDRA 
Nos contos de fadas comuns quando um menino vai andando pela floresta e encontra um               
lobo mau pode ter certeza de que vai estar em apuros. Mas esta não é uma história como                  
as outras e este não é um menino como os outros. Ele sabe muito bem o que fazer para                   
enganar qualquer bobo. E resolve que este lobo está precisando de uma boa lição de               
culinária. 
 
 
 
 
TÍTULO: BIA NA EUROPA 
AUTOR: DREGUER, RICARDO 
EDITORA: MODERNA 
Um passeio por Portugal: Festas e brincadeiras parecidas com as nossas. Um passeio pela              
Espanha: Visita a uma cidade-fantasma! Morando um ano na Itália: Festas e tradições que              
foram trazidas pelos imigrantes italianos. 
 
 
 
 
 
TÍTULO: LABIRINTOS: PARQUES NACIONAIS 
AUTOR: BENSUSAN, NURIT 
EDITORA: PEIRÓPOLIS 
Neste livro a bióloga Nurit Bensusan e o cartunista Guazzelli uniram seus talentos para              
oferecer ao público infantil uma viagem por 12 parques nacionais brasileiros. Apoiado num             
texto leve e ao mesmo tempo objetivo, que traz as informações essenciais sobre cada              
parque - incluindo data de criação, área e localização, o leitor-viajante segue pelos             
labirintos aquáticos e terrestres criados por Guazzelli para ilustrar cada um desses            
santuários ecológicos. 
 
 
  



 
 
TÍTULO: ABECEDÁRIO DE AROMAS 
AUTOR: OBEID, CÉSAR  
EDITORA: EDITORA DO BRASIL 
Alimentar-se bem e de forma saudável deveria ser uma tarefa diária. Muitas vezes, devido à               
facilidade, a tentação pela comida industrializada é enorme. Por isso, a proposta deste livro              
é justamente oferecer alternativas, apresentando temperos, chás e especiarias que          
acrescentam muito mais sabor e saúde ao prato. Esse título trata de temas como saúde e                
alimentação saudável de forma moderna, descontraida e alegre. Adultos e crianças poderão            
aprender juntos, por meio de poesias divertidas e ilustrações coloridas. 
 
 
 
 
TÍTULO: ARTIMANHAS: NAS ENTRELINHAS DA ARTE 
AUTOR: REIS, FLÁVIA  
EDITORA: EDITORA DO BRASIL 
Este divertido livro apresenta algumas charadas que, junto com as ilustrações, induzem o             
leitor à resposta final: quem é o narrador em primeira pessoa. Texto e imagens são criativos                
e estimulantes, trazendo variadas referências artísticas e misturando-as. Ao longo das           
páginas recheadas de cultura, o leitor vai viajar pelos elementos da história da arte              
tentando descobrir quem conversa com ele. Ao final do livro, a obra apresenta informações              
sobre todas as referências, permitindo que se possa desfrutar seu delicioso conteúdo            
integralmente. As artimanhas da Arte são mesmo uma delícia de se conhecer! 
 
 
 
 
TÍTULO: CACOETE 
AUTOR: FURNARI, EVA  
EDITORA: MODERNA 
Cacoete era uma cidade muito organizada. Seus habitantes seguiam certas regras especiais.            
Quem era alto sentava em cadeira alta, quem era baixo sentava em cadeira baixa... Todos               
viviam bem, até o dia em que Frido, um menino da cidade, foi comprar uma maçã para                 
presentear sua professora, e coisas estranhas começaram a acontecer, coisas que mudariam            
a cidade para sempre. 
 
 
 
 
 
TÍTULO: CANÇÕES, PARLENDAS, QUADRINHAS, PARA CRIANÇAS NOVINHAS 
AUTOR: ROCHA, RUTH  
EDITORA: SALAMANDRA 
Este livro traz de volta uma característica da literatura para crianças - a oralidade. Quando               
ouvem e repetem textos da tradição popular, elas percebem intuitivamente a beleza do             
ritmo e da sonoridade das palavras - descobertas essenciais para que se tornem futuros              
leitores. 
 
 
 
 
 
 

 
TÍTULO: SEPTIMUS HEAP, PRIMEIRO LIVRO DE MAGYA 
AUTOR: SAGE, ANGIE 
EDITORA: ROCCO 
O aprendiz de feiticeiro Septimus Heap - o sétimo filho do sétimo filho -, desaparece no dia                 
de seu nascimento e é declarado morto pela parteira. Na mesma noite, seu pai, o Mago Silas                 
Heap, encontra uma recém-nascida abandonada. Os Heap, então, adotam a menina e dão a              
ela o nome de Jenna. Dez anos mais tarde, a garota sofre uma tentativa de assassinato e a                  
Maga Extraordinária é destituída de seu cargo. O que realmente teria acontecido ao             
menino? 
 
 

 
  



 
 
TÍTULO: POKEMON GO 
AUTOR: HALLEF, EMANUEL 
EDITORA: IRADO 
Com este guia você vai dominar os conceitos fundamentais de Pokémon GO, como             
configurar corretamente sua conta; · uma lista completa com todos os lugares para encontrar              
os Pokémon com maiores CP; · como capturar monstrinhos poderosos com apenas um             
arremesso; · subir para o nível 20 em apenas um dia, sem trapacear; · elevar o nível dos seus                   
Pokémon em pouco tempo e com recursos mínimos; · Tabela com as recompensas que você               
ganhará até o nível 20; · Os melhores golpes para seus Pokémon, deixando-os mais              
resistentes. 
 
 
 
 
TÍTULO: ORGULHO E PRECONCEITO 
AUTOR: AUSTEN, JANE 
EDITORA: PRINCIPIS 
A história de Orgulho e Preconceito gira em torno das cinco irmãs Bennet, que viviam na                
área rural do interior da Inglaterra, no século XVIII. Aborda a questão da sucessão em uma                
família sem herdeiros homens, dentro de uma sociedade patriarcal, onde o casamento era             
fundamental para as mulheres. Assim, quando um homem rico e solteiro se muda para os               
arredores, a vida pacata da família entra em ebulição. 
 
 
 
 
 
TÍTULO: ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM 
AUTOR: ROWLING, J. K. 
EDITORA: ROCCO 
ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM é uma introdução indispensável às criaturas           
mágicas e ao mundo bruxo. Os anos de viagens e pesquisas de Scamander criaram um               
volume de importância incomparável. Algumas das criaturas serão familiares aos leitores dos            
livros de Harry Potter - o hipogrifo, o basilisco, o rabo-córneo húngaro... outras             
surpreenderão até mesmo o mais apaixonado dos magizoologistas amadores. Mergulhe          
nesta leitura para descobrir os curiosos hábitos das criaturas mágicas ao redor dos cinco              
continentes. 
 
 
 
TÍTULO: CÉU SEM ESTRELAS  
AUTOR: FIGUEIREDO, ISIS  
EDITORA: SEGUINTE 
Cecília acabou de completar dezoito anos, mas sua vida está longe de entrar nos trilhos.               
Depois de perder seu primeiro emprego e de ter uma briga terrível com a mãe, a garota                 
decide passar uns tempos na casa da melhor amiga, Iasmin. Lá, se aproxima de Bernardo, o                
irmão mais velho de Iasmin, e logo os dois começam um relacionamento. Apesar de estar               
encantado por Cecília, Bernardo esconde seus próprios traumas e ressentimentos, e terá de             
descobrir se finalmente está pronto para se comprometer. Cecília, por sua vez, precisará lidar              
com uma série de inseguranças em relação ao corpo e com a instabilidade de sua própria                
mente. 
 
 
 
TÍTULO: BLOG LOVE 
AUTOR: MOORE, CHRIS  
EDITORA: RICHMOND  
Junko foi passar o verão em Londres, esperando encontrar por lá amigos e diversão. Em vez                
disso, ela se sente sozinha e isolada e usa como refúgio o blog, onde ela escreve todos os                  
dias em um cibercafé. Quando, finalmente, Junko começa uma amizade com outro            
blogueiro, o Slow Boy, ela fica superfeliz! Mas será que ele é tudo isso que aparenta ser? 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
TÍTULO: CIUMENTO DE CARTEIRINHA 
AUTOR: SCLIAR, MOACYR  
EDITORA: ÁTICA 
Capitu traiu ou não? Numa disputa entre dois colégios, estudantes devem debater a questão              
e encenar o julgamento da personagem de Dom Casmurro. Entre eles está Queco, que vive               
um drama parecido com o de Bentinho. 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO: EXTRAORDINÁRIO 
AUTOR: PALÁCIO, R. J.  
EDITORA: INTRÍNSECA 
August Pullman, o Auggie, nasceu com uma síndrome cuja sequela é uma severa             
deformidade facial, que lhe impôs diversas cirurgias e complicações médicas. Por isso ele             
nunca frequentou uma escola de verdade.. até agora. Todo mundo sabe que é difícil ser um                
aluno novo, mais ainda quando se tem um rosto tão diferente. Prestes a começar o quinto                
ano em um colégio particular em Nova York, Auggie tem uma missão nada fácil pela frente:                
convencer os colegas de que, apenas da aparência incomum, ele é um menino igual a todos                
os outros. 

 
 
EXTRAORDINÁRIAS: MULHERES QUE REVOLUCIONARAM O BRASIL 
AUTOR: SOUZA, ARYANE. CARARO; DUDA PORTO DE 
EDITORA: SEGUINTE 
Dandara foi uma guerreira negra fundamental para o Quilombo dos Palmares. Bertha Lutz foi              
a maior representante do movimento sufragista no Brasil. Maria da Penha ficou paraplégica             
e por pouco não perdeu a vida, mas sua luta resultou na principal lei contra a violência                 
doméstica do país. Essas e muitas outras brasileiras impactaram a nossa história e,             
indiretamente, a nossa vida, mas raramente aparecem nos livros. Este volume, resultado de             
uma extensa pesquisa, chega para trazer o reconhecimento que elas merecem. Aqui, você             
vai encontrar perfis de revolucionárias de etnias e regiões variadas, que viveram desde o              
século XVI até a atualidade, e conhecer os retratos de cada uma delas, feitos por artistas                
brasileiras. O que todas essas mulheres têm em comum? A força extraordinária para lutar              
por seus ideais e transformar o Brasil. 
 
 
NINGUÉM NASCE HERÓI 
AUTOR: NOVELLO, ERIC  
EDITORA: SEGUINTE 
Num futuro em que o Brasil é liderado por um fundamentalista religioso, o Escolhido, o               
simples ato de distribuir livros na rua é visto como rebeldia. Esse foi o jeito que Chuvisco                 
encontrou para resistir e tentar mudar a sua realidade, um pouquinho que seja: ele e os                
amigos entregam exemplares proibidos pelo governo a quem passa pela praça Roosevelt, no             
centro de São Paulo, sempre atentos para o caso de algum policial aparecer. Outro perigo               
que precisam enfrentar enquanto tentam viver sua juventude são as milícias urbanas, como             
a Guarda Branca: seus integrantes perseguem diversas minorias, incentivados pelo governo.           
É esse grupo que Chuvisco encontra espancando um garoto nos arredores da rua Augusta. A               
situação obriga o jovem a agir como um verdadeiro super-herói para tentar ajudá-lo ― e               
esse é só o começo. Aos poucos, Chuvisco percebe que terá de fazer mais do que apenas                 
distribuir livros se quiser mudar seu futuro e o do país. 
 
 
O REINO DE ZÁLIA 
AUTOR: TRIGO, LULY  
EDITORA: SEGUINTE 
Por ser a segunda filha, a princesa Zália sempre esteve afastada dos conflitos da monarquia               
de Galdino, um arquipélago tropical. Desde pequena ela estuda em um colégio interno,             
onde conheceu seus três melhores amigos, e sonha em seguir sua paixão pela fotografia.              
Tudo muda quando Victor, o príncipe herdeiro, sofre um atentado. Zália retorna ao palácio              
e, antes que possa superar a perda do irmão, precisa assumir o posto de regente e dar                 
continuidade ao governo do pai. Porém, quanto mais se aproxima do povo, mais ela começa               
a questionar as decisões do rei e a dar ouvidos à Resistência, um grupo que lidera revoltas                 
por todo o país. Para complicar a situação, Zália está com o coração dividido: ela ainda nutre                 
sentimentos por um amor do passado, mas começa a se abrir para um novo romance.               
Agora, comprometida com um cargo que nunca desejou, Zália terá de descobrir em quem              
pode confiar — e que tipo de rainha quer se tornar. 

 



 
Livros - Educadores 
 

TÍTULO: VOZES ANOITECIDAS 
AUTOR: COUTO, MIA 
EDITORA: COMPANHIA DAS LETRAS 
Em doze pequenos contos, um rol de personagens esfarrapados e alheios ao palco principal              
dos acontecimentos narra, de seu ponto de vista marginal, histórias que flertam com o              
mágico e com o absurdo sem, no entanto, desviarem-se completamente do plano factual. 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO: O FIEL E A PEDRA 
AUTOR: LINS, OSMAN 
EDITORA: COMPANHIA DAS LETRAS 
O fiel e a pedra recorre ao simbolismo do confronto entre o fiel da balança e a pedra de                   
moinho para apresentar a luta de um homem essencialmente ético contra um inimigo             
poderoso, num mundo pouco afeito à retidão de caráter. No Nordeste dos anos 30,              
Bernardo, no limiar dos quarenta anos, perdeu um filho e deixou o emprego público para não                
compactuar com desonestidades. Sem alternativa e quase sem nenhum dinheiro, aceita a            
oferta de um amigo e vai, com a mulher, administrar a venda de uma propriedade distante. O                 
amigo, entretanto, ao descobrir que a mulher era adúltera, passa para o nome do irmão,               
Nestor, algumas propriedades, a fim de salvá-las da partilha de bens do divórcio, e acaba               
tendo uma morte suspeita. 
 
 
TÍTULO: A ROBÓTICA PARA USO EDUCACIONAL 
AUTOR: CAMPOS, FLÁVIO RODRIGUES 
EDITORA: SENAC 
Quando se fala em robótica, muitos pensam nos androides e cyborgs da ficção científica.              
Outros lembram-se das competições entre robôs gladiadores, muito comuns na Europa e nos             
Estados Unidos. Com mais de quinze anos de experiência, o autor nos convida a explorar a                
evolução histórica da robótica educacional, analisando sua relação com diferentes correntes           
teóricas da pedagogia e provendo os instrumentos necessários para que professores,           
gestores e demais profissionais da área consigam incorporá-la a suas práticas docentes e à              
própria organização do currículo escolar. 
 
 
 
TÍTULO: A QUINTA DISCIPLINA: ARTE E PRÁTICA DA ORGANIZAÇÃO QUE APRENDE 
AUTOR: SENGE, PETER M.  
EDITORA: BEST SELLER 
Neste livro são definidos os contornos da organização que aprende , na qual as pessoas               
expandem continuamente sua capacidade de criar os resultados desejados e são as principais             
responsáveis pelos processos de mudança. Peter Senge desenvolve um vigoroso corpo de            
ideias e ferramentas que estimulam o trabalho em equipe e levam o todo de uma               
organização a ser mais eficaz que a soma de suas partes. Leitura obrigatória para os que                
buscam a excelência nos negócios, “A quinta disciplina” revoluciona a atual maneira de             
pensar e trabalhar, ajudando sua organização a se preparar para os desafios do futuro. 
 
 
 
TÍTULO: EDUCANDO NO SÉCULO XXI 
AUTOR: PROFESSORES DO COLÉGIO RIO BRANCO 
EDITORA: RIO BRANCO 
A Edição de 2019 traz o lema “EDUCAR PARA INOVAR, INOVAR PARA EDUCAR”, como              
conceito e é estruturada em 4 capítulos que organizam os artigos dos autores em pilares               
temáticos que estimulam a discussão, além de metodologias e compartilhamento das           
práticas, com o objetivo de contribuir com educadores, famílias, estudantes, pesquisadores e            
interessados nas temáticas propostas. 
 
 
 

  



 
 
 
LÍNGUAS INDÍGENAS: TRADIÇÃO, UNIVERSAIS E DIVERSIDADE 
AUTOR: STORTO, LUCIANA 
EDITORA: MERCADO DE LETRAS 
Este livro apresenta ao leitor o tema línguas indígenas, com dois objetivos imediatos:             
informar os resultados de pesquisas recentes sobre línguas brasileiras em uma linguagem            
acessível ao leitor universitário, exemplificando os resultados da ciência linguística nessa           
área do conhecimento e estimular o surgimento de novos estudiosos e ativistas das línguas              
indígenas, para que o quadro de ameaça em que elas se encontram atualmente possa ser               
revertido.  
 
 
 
ROTEIROS VISUAIS NO BRASIL: ARTES INDÍGENAS 
AUTOR: MARTINS, ALBERTO 
EDITORA: CLARO ENIGMA  
A nova Coleção Roteiros Visuais no Brasil foi idealizada para preencher uma importante             
lacuna da bibliografia sobre as artes visuais para o público jovem. Segundo os autores, os               
títulos serviriam para “ajudar a ler os sinais da obra de arte — e, ao mesmo tempo, a                  
relacionar esses sinais às manifestações artísticas a que pertencem”. A coleção procurará            
sempre abordar trabalhos e acervos disponíveis à visitação pública no país, de modo a              
estimular a insubstituível experiência do contato direto com o objeto de arte.  
 
 
 
ATLAS INFANTIL DA CULTURA DO BRASIL 
AUTOR: MENDES, GUSTAVO  
EDITORA: PÉ DE LETRA 
Um atlas cultural super completo com todas as informações necessárias. O atlas infantil da              
cultura do Brasil foi feito para filhos e pais viajarem em um mundo de diversão e                
conhecimento. Com ele você vai aprender várias informações interessantes sobre todos os            
estados do Brasil. Além de dados básicos como região, população e capital, cada mapa              
também é um passeio pela história e pelas tradições populares que você precisa conhecer. 
 

 

E-books - Infantis e infantojuvenis  
TÍTULO: REINAÇÕES DE NARIZINHO 
AUTOR: LOBATO, MONTEIRO 
EDITORA: COMPANHIA DAS LETRAS 
DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS: GOOGLE PLAY , APPLE BOOKS, KOBO  e  AMAZON 
O mais clássico dos livros de Monteiro Lobato ganha nova edição de luxo, com ilustrações               
da premiada artista Lole e organização de Marisa Lajolo, a maior especialista da obra              
lobatiana no Brasil. Reinações de Narizinho é o primeiro de uma série de livros que abriria as                 
porteiras do Sítio do Picapau Amarelo para os pequenos leitores do Brasil. Com seu universo               
único e encantador, as aventuras que Narizinho, Pedrinho, Emília e tantos outros            
personagens vivem nos arredores do Sítio e no Reino das Águas Claras.  

 
 
TÍTULO: ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS 
AUTOR: CARROLL, LEWIS 
DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS: AMAZON , GOOGLE PLAY  e KOBO 
Quem não se lembra do Coelho Branco, do Gato de Cheshire, da Lebre de Março, do                
Chapeleiro Maluco, da Rainha de Copas... e da incontornável Alice...? As personagens que             
Lewis Carroll imortalizou num clássico único para todas as idades. Viaje pelo mundo da              
imaginação e do nonsense onde tudo é possível! 

 
 
  

https://bit.ly/2QyPBwr
https://books.apple.com/br/book/reina%C3%A7%C3%B5es-de-narizinho/id1449500125?l=en
https://www.kobo.com/br/pt/ebook/reinacoes-de-narizinho-6
https://www.amazon.com.br/Reina%C3%A7%C3%B5es-Narizinho-edi%C3%A7%C3%A3o-Marisa-Lajolo/dp/8574068322/ref=sr_1_2?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Reina%C3%A7%C3%B5es+de+narizinho&qid=1588993318&sr=8-2http://AMAZON
https://www.amazon.com.br/dp/B077GBCQVP/ref=s9_acsd_hps_bw_c2_x_0_i?pf_rd_m=A3RN7G7QC5MWSZ&pf_rd_s=merchandised-search-2&pf_rd_r=GVCM9SFTNP8BCXKNQ0DC&pf_rd_t=101&pf_rd_p=0c078729-5c52-405b-8d0f-5f07eec9cda7&pf_rd_i=6311441011
https://play.google.com/store/books/details/Lewis_Carrol_Alice_no_Pa%C3%ADs_das_Maravilhas?id=LZI-DwAAQBAJ
https://www.kobo.com/br/pt/ebook/alice-no-pais-das-maravilhas-11


 
 
TÍTULO: CONFUSÃO NA FAZENDA 
AUTOR: COLOMBINI, FLÁVIO 
EDITORA: DIGITALIZA 
DISPONÍVEL NA PLATAFORMA: AMAZON  
O cão corre atrás do gato, que corre atrás do rato. Nessa perseguição, eles assustam todos                
os animais da fazenda, causando uma grande confusão. Livro escrito em poesia narrativa,             
cheio de rimas, e que mostra os barulhos que fazem todos os animais da fazenda. As                
crianças vão adorar!  

 
 
 
TÍTULO: O CAMINHO DE MARWAN 
AUTOR: DE ARIAS, PATRICIA 
EDITORA: TIROLECA 
DISPONÍVEL NA PLATAFORMA: TIROLECA CASA EDITORIAL 
O caminho de Marwan é feito de coragem e memória. Narra a história de Marwan, um                
pequeno menino refugiado que, como outros milhões de seres humanos, atravessou mares            
e desertos, fugindo da guerra e da fome, em busca de um lugar de pertencimento. Passo                
após passo, até a próxima fronteira, Marwan tenta se lembrar da voz materna... E assim               
caminha, com ternura e curiosidade, levando os leitores pelas mãos rumo à liberdade.  

 

 
TÍTULO: A MENINA FURACÃO E O MENINO ESPONJA 
AUTOR: BRENMAN, ILAN 
EDITORA: TIROLECA 
DISPONÍVEL NA PLATAFORMA: TIROLECA CASA EDITORIAL  
A Menina Furacão e o Menino Esponja promove o encontro entre duas personalidades:             
uma expansiva e otimista em relação ao futuro, outra mais retraída e ressabiada. A              
espontaneidade e a simplicidade nos levam ao tempo das descobertas, aos afetos da             
infância com os temores e as coragens que aprendemos a ter. 

 
 
 
TÍTULO: PROIBIDO AOS ELEFANTES 
AUTOR:  MANTCHEV, LISA 
EDITORA: TIROLECA 
DISPONÍVEL NA PLATAFORMA: TIROLECA CASA EDITORIAL 
Hoje é o dia em que todos os amigos se reúnem no clube para levar seus animais de                  
estimação. Haverá gatos, cães e peixes, mas estritamente não são permitidos elefantes. O             
Pet Club não entende que os animais de estimação são de todas as formas e tamanhos,                
assim como os amigos. Agora é hora de um menino e seu minúsculo elefante de estimação                
lhes mostrar o que significa ser um verdadeiro amigo. Imaginativa e lírica, essa doce              
história ilustrada celebra o poder da amizade em todas as formas e a alegria de se ter e                  
cuidar de um animal de estimação. 

 
 
 
TÍTULO: O JARDIM SECRETO 
AUTOR: BURNETT, FRANCES HODGSON 
EDITORA: ALFAGUARA 
DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS: GOOGLE PLAY , AMAZON, APPLE BOOKS e KOBO 
Clássico da literatura inglesa, O jardim secreto conta a história de duas crianças solitárias              
que decidem restaurar um jardim proibido, cujo mistério remete a um acidente ocorrido             
anos atrás. A amizade improvável entre os dois personagens funciona como uma metáfora             
para a descoberta do mundo e para o autoconhecimento. Escrito em 1911, o livro já               
inspirou diversas montagens no teatro e três filmes - entre eles, o longa americano              
homônimo de 1993, dirigido pela polonesa Agnieszka Holland, vencedor do prêmio Bafta. 
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TÍTULO: VIAGEM AO CENTRO DA TERRA  
AUTOR: VERNE, JULIO 
EDITORA: EDIÇÃO BOLSO DE LUXO DA EDITORA ZAHAR 
DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS: GOOGLE PLAY , AMAZON  e KOBO 
Em 1863, o impetuoso geólogo e mineralogista Otto Lidenbrock descobre uma mensagem            
cifrada em caracteres rúnicos descrevendo uma expedição ao interior do planeta. É o             
suficiente para o enérgico professor se lançar na mesma aventura, acompanhado de seu             
assistente e sobrinho Axel e do inabalável Hans, guia imprescindível para a empreitada.             
Rios de lava, mares subterrâneos, os primórdios da vida no planeta, fauna e flora              
pré-históricos, múmias de homens primitivos... Embarque você também nessa fascinante e           
extraordinária Viagem ao centro da Terra! 
 
 
 
TÍTULO:  VAMOS DAR A VOLTA AO MUNDO? 
AUTOR: KLINK, MARINA 
EDITORA: COMPANHIA DAS LETRINHAS 
DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS: GOOGLE PLAY , AMAZON  e KOBO 
Vamos dar a volta ao mundo? É um convite aos pequenos leitores para que conheçam os                
ecossistemas do planeta ao lado da família Klink, que já velejou por todo o globo terrestre.                
Neste livro, o leitor terá a oportunidade de conhecer algumas dessas paisagens e seus              
habitantes ao acompanhar as aventuras da família Klink ao longo de suas viagens. Entre              
escorregar na neve, entrar em uma floresta escura, conhecer um deserto e sentir muito              
calor de dia e frio de noite, brincar com pinguins e bugios, observar as baleias de perto e as                   
serpentes de longe, Marina, Amyr e as filhas Laura, Tamara e Marininha se divertem e               
aprendem sobre o meio ambiente.  
 
 

TÍTULO: VERÍSSIMAS  
AUTOR: VERISSIMO, LUIS FERNANDO 
EDITORA: EDIÇÃO BOLSO DE LUXO DA EDITORA ZAHAR 
DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS: AMAZON  e  KOBO  
O publicitário e jornalista Marcelo Dunlop tinha apenas dez anos quando descobriu, lendo             
um texto de Luis Fernando Verissimo, que até a morte podia ser engraçada. Deslumbrado              
com o achado e às gargalhadas, o menino recortou a crônica do jornal e passou a fazer o                  
mesmo com várias outras. Duas décadas depois, eis aqui o resultado da empreitada: uma              
seleção de pérolas garimpadas em toda a obra do escritor. Salpicada de cartuns raros              
recolhidos no baú do autor, esta coletânea traz cerca de oitocentos verbetes – ou              
Veríssimas - em ordem alfabética. Conduzido e instigado por esse alfabeto particular, o             
leitor seguirá se divertindo de A a Z com as comparações, máximas, mínimas e metáforas               
do mestre do humor sintético. 
 
 
TÍTULO:  MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS 
AUTOR: ASSIS, MACHADO DE 
EDITORA: COMPANHIA DAS LETRAS 
DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS: GOOGLE PLAY , AMAZON , APPLE BOOKS e  KOBO  
"Memórias póstumas de Brás Cubas" rompe com tradições literárias e traz inovações            
marcantes em matéria de enredo e construção da narrativa. A forma nada linear como              
essa autobiografia é contada pelo seu defunto autor, em episódios vividos intercalados            
com delírios, reflexões e teorias, mistura-se à própria atitude irreverente de um narrador             
que não mede palavras, expõe as atitudes mesquinhas que teve em vida, sua condição de               
parasita social e ainda dá uns bons piparotes no leitor. 
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TÍTULO: NADA ME FALTARÁ 
AUTOR: MUTARELLI, LOURENÇO 
EDITORA: COMPANHIA DAS LETRAS 
DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS: GOOGLE PLAY, AMAZON, APPLE BOOKS  e KOBO 
Nada me faltará narra a história de Paulo, um homem que desaparece misteriosamente com              
a mulher e a filha e ressurge um ano depois, sem explicações, na frente do prédio onde                 
morava. Paulo é interrogado por médicos, policiais, amigos e familiares, mas não se lembra              
de nada do que aconteceu. Levado para a casa da mãe, ele se entrega a um estado de                  
cansaço e desinteresse. A situação se complica conforme aumenta a cobrança para que ele              
volte a se comportar como antes, mas ninguém parece entender que, para Paulo, tudo está               
bem. O desinteresse pelo paradeiro da mulher e da filha alimenta a suspeita de um               
investigador e da própria mãe.  
 
 
TÍTULO: GRANDES ESPERANÇAS 
AUTOR: DICKENS, CHARLES 
EDITORA: LANDMARK 
DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS: AMAZON, LIVRARIA CULTURA e GOOGLE PLAY 
Aos seis anos, Pip comete um crime: ajudar Magwitch, um fugitivo da prisão, a escapar da                
polícia nas charnecas inglesas, fato que marcaria profundamente seu futuro. Por intermédio            
do tio de seu cunhado, Pip consegue um emprego na mansão de Miss Havisham como               
garoto de companhia; lá, conhece Estella, o advogado Mr. Jaggers e outros parentes da              
solitária e amargurada senhorita. A vida de Pip é radicalmente alterada logo após Pip deixar               
os serviços de Miss Havisham, ao ser informado por Mr. Jaggers que um misterioso              
benfeitor financiará sua educação em Londres, que passa a contar então com grandes             
esperanças com relação ao seu futuro. Sua mudança para Londres, o esforço em se tornar               
um cavalheiro e os dilemas morais tornam este romance de Charles Dickens uma leitura              
profunda e inesquecível.  
 
TÍTULO: A MENINA DA MONTANHA 
AUTOR: WESTOVER, TARA 
EDITORA: ROCCO DIGITAL 
DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS: AMAZON 
Eleito o livro do ano (2018) pela Amazon. Escolhido como um dos livros do ano pelo Bill                 
Gates e indicado pelo ex-presidente americano Barack Obama, além de figurar entre a lista              
dos mais vendidos do NYT 
Tara Westover tinha 17 anos quando pisou pela primeira vez em uma sala de aula. Nascida                
nas montanhas de Idaho, Estados Unidos, era a caçula de sete irmãos. Guiados pelo              
fanatismo do pai, todos estavam sempre se preparando para o fim do mundo, estocando              
conservas e dormindo com uma mala pronta para o caso de fuga. No verão, ajudava a mãe,                 
parteira e curandeira, a fazer remédios medicinais. No inverno, coletava sucata com o pai. 
 
 
TÍTULO: MINHA HISTÓRIA 
AUTOR: OBAMA, MICHELLE 
EDITORA: OBJETIVA 
DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS: AMAZON, GOOGLE PLAY e KOBO 
Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com uma             
vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma das            
mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos Estados            
Unidos a primeira afro-americana a ocupar essa posição, ela ajudou a criar a mais              
acolhedora e inclusiva Casa Branca da história. Ao mesmo tempo, se posicionou como uma              
poderosa porta-voz das mulheres e meninas nos Estados Unidos e ao redor do mundo,              
mudando drasticamente a forma como as famílias levam suas vidas em busca de um modelo               
mais saudável e ativo, e se posicionando ao lado de seu marido durante os anos em que                 
Obama presidiu os Estados Unidos em alguns dos momentos mais angustiantes da história             
do país. 

 

  

https://bit.ly/2QB8YVp
https://amzn.to/2UrYlWc
https://books.apple.com/br/book/nada-me-faltar%C3%A1/id1093761776?l=en
https://www.kobo.com/br/pt/ebook/nada-me-faltara-5
https://www.amazon.com.br/Grandes-Esperan%C3%A7as-Bil%C3%ADngue-Charles-Dickens-ebook/dp/B00AXZSQIK
https://www3.livrariacultura.com.br/grandes-esperancas-2012992324/p
https://play.google.com/store/books/details?id=rNGNLVy6VB8C
https://www.amazon.com.br/dp/B07GHBMZ1B/ref=s9_acsd_al_bw_c2_x_2_i?pf_rd_m=A3RN7G7QC5MWSZ&pf_rd_s=merchandised-search-7&pf_rd_r=1X4G4SA0NQFC48NYADT7&pf_rd_t=101&pf_rd_p=6f3ad6b0-748b-403a-8955-193bc7f29bf6&pf_rd_i=9214411011
https://www.amazon.com.br/dp/B07D92WXW3/ref=s9_acsd_al_bw_c2_x_10_i?pf_rd_m=A3RN7G7QC5MWSZ&pf_rd_s=merchandised-search-8&pf_rd_r=1X4G4SA0NQFC48NYADT7&pf_rd_t=101&pf_rd_p=258d0fa6-9f50-4bd0-806b-7bed2aff96cc&pf_rd_i=9214411011
https://play.google.com/store/books/details/Michelle_Obama_Minha_hist%C3%B3ria?id=W_tcDwAAQBAJ
https://www.kobo.com/br/pt/ebook/minha-historia-2


 
 
TÍTULO: NA MINHA PELE 
AUTOR: LÁZARO RAMOS 
EDITORA: OBJETIVA 
DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS: AMAZON, GOOGLE PLAY e KOBO 
Movido pelo desejo de viver num mundo em que a pluralidade cultural, racial, étnica e               
social seja vista como um valor positivo, e não uma ameaça, Lázaro Ramos divide com o                
leitor suas reflexões sobre temas como ações afirmativas, gênero, família, empoderamento,           
afetividade e discriminação. Ainda que não seja uma biografia, em Na minha pele, Lázaro               
compartilha episódios íntimos e também suas dúvidas, descobertas e conquistas. Ao rejeitar            
qualquer tipo de segregação ou radicalismos, Lázaro nos fala da importância do diálogo. Não              
se pode abraçar a diferença pela diferença, mas lutar pela sua aceitação num mundo ainda               
tão cheio de preconceitos. Um livro sincero e revelador, que propõe uma mudança de              
conduta e nos convoca a ser mais vigilantes e atentos ao outro. 
 
 
TÍTULO: O PAPA CONTRA HITLER 
AUTOR: RIEBLING, MARK 
EDITORA: LEYA 
DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS: GOOGLE PLAY, AMAZON e KOBO  
Baseado em transcrições e documentos confidenciais, O papa contra Hitler, do escritor e             
pesquisador Mark Riebling, revela uma batalha épica durante a Segunda Guerra Mundial.            
Embora publicamente adotasse um discurso neutro, o papa Pio XII comandou um dos             
maiores esquemas de espionagem para derrotar o nazismo. O autor revirou arquivos            
secretos para nos apresentar essa história real que abre as portas do Vaticano e revela um                
dos eventos mais surpreendentes do passado da Igreja, digno dos melhores thrillers de             
Graham Greene, Ian Fleming e John le Carré. Poderoso, provocativo e emocionante, O papa              
contra Hitler muda a forma como enxergamos a Segunda Guerra Mundial. 

 
TÍTULO: A NOITE DA ESPERA  
AUTOR: HATOUM, MILTON 
EDITORA: EDIÇÃO BOLSO DE LUXO DA EDITORA ZAHAR 
DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS: GOOGLE PLAY, AMAZON e  KOBO 
Primeiro volume da série O lugar mais sombrio, o novo romance de Milton Hatoum retrata               
a formação sentimental, política e cultural de um grupo de jovens na Brasília dos anos 1960                
e 1970. Nove anos após a publicação de Órfãos do Eldorado, Milton Hatoum retorna à               
forma da narrativa longa em uma série de três volumes na qual o drama familiar se                
entrelaça à história da ditadura militar para dar à luz um poderoso romance de formação. 
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