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13307164 9010303000578 Um ano de histórias Márcia  Kupstas
Um ano de histórias é um calendário literário. Em cada mês, uma data. Em cada data, uma história. São doze contos 
envolvendo personagens jovens em situações de amor, amizade, ciúme, inveja e humor, em ocasiões especiais.

176

9010303000016 9010303000508 Frankenstein Mary Shel ley

Para  o jovem cientista Victor Frankenstein, o mundo é um grande segredo a ser revelado. A curiosidade infinita, a  vontade 
de aprender como funcionam as leis da natureza e o êxtase sentido durante todo o processo de estudo e criação são os 
motivos que o levam a conceber uma estranha criatura. Porém, o resultado desse ambicioso projeto deixa o jovem 
transtornado, e sua vida começa a  sofrer graves reveses.

224

9010403000029 9010303000504 #sóaeducaçãosalva Fernando Carraro

Vinícius, recém-formado em Administração, e o  empresário Antônio inauguram uma escola comunitária no Morro Azul, 
com o objetivo de oferecer educação de qualidade e ensino integral para as crianças e jovens da comunidade onde Vinícius 
cresceu. A escola entra em uma competição por um selo que será dado às escolas mais alinhadas ao Pacto Global pela 
Educação.

48

13404801 9010303000576 32 casos de amor Heloisa Prieto
Trinta  e duas histórias sobre o amor de diversas culturas. Como a  do príncipe Halim, que, com sua generosidade, ganhou o 
coração da jovem Maria. Ou a saga de Rhodopis, raptada da Grécia e que, levada para o Egito, conquista o coração do 
faraó.

96

13307108 9010303000525 9 cois@s e-mail que eu odeio em você Márcia  Kupstas
Dois adolescentes começam a namorar. O garoto envia nove e -mails para a  namorada dizendo tudo o que não gosta nela, 
e, depois, é ela quem faz o mesmo com o namorado. Descobrem, então, que meninos e meninas são bem diferentes no 
jei to de dizer e fazer as coisas.

96

13402429 9010303000590 A menina que descobriu o Brasil I lka Brunhilde Laurito
Fortunata é de uma família de imigrantes i talianos que desembarcam em São Paulo em busca de uma vida nova, repleta 

de trabalho duro, economia e prosperidade. A menina cresce e se torna uma moça determinada, que sabe o que quer e 
luta  por isso, pronta para fazer sua história.

168



13400752 9010303000591 A montanha da água lilás Pepetela
Em uma montanha, é descoberto um líquido de cor l ilás e aroma agradável, de inúmeras propriedades. Esse bem é 
extra ído de forma insaciável. Paralelamente, ocorrem transformações no modo de vida e nos va lores dos descobridores.

112

13500165 9010304000019 A Moreninha Joaquim Manuel de Macedo
No l ivro de Macedo, o estudante Augusto, conhecido por sua inconstância amorosa, acompanha o amigo Filipe à casa de 
sua avó para comemorar um feriado. Lá , conhece Carolina, i rmã de Filipe a quem, carinhosamente, chamam de 
Moreninha. A partir desse encontro e devido à personalidade esfuziante de Carolina, Augusto começa a  mudar.

216

9040303000031 9010303000605 A vida  por um fio Álvaro Cardoso Gomes
Dênis, jovem viciado em drogas, vê sua vida ruir e decide espontaneamente internar-se. Ele relata os tortuosos caminhos 
que o levaram à cl ínica de reabilitação, o amor por Nina — tênue fio que ainda o mantém ligado à vida —, a  esperança e o 
medo quando se aproxima o momento de sua a lta.

160

12660330 9010303000539 Amazônia – Quem ama respeita! Fernando Carraro
Quatro amigos vencem um concurso e ganham uma viagem pela Amazônia. A experiência marca suas vidas para sempre. 
Eles se encantam com a exuberância natural da região e se decepcionam com as desigualdades sociais e com a degradação 
ambiental de algumas áreas.

56

13500156 9010304000012 Amor de perdição Cami lo Castelo Branco

Este l ivro foi publicado originalmente em 1862, pertencendo à segunda geração do Romantismo na literatura portuguesa. 
Principal representante dessa fase, Camilo Castelo Branco produziu uma vasta obra l iterária. Tal período também ficou 
conhecido como ultra-romântico em razão do subjetivismo, do emocionalismo e do pessimismo que os autores imprimiam 
aos  seus textos. A essa altura l ivres dos postulados neoclássicos, eles exerciam com vigor o ideal estético romântico que 
defendia a l iberdade de criação.

168

13307136 9010303000579 Amor não tem cor Giselda Laporta Nicolelis
Sem poder ter filhos, Marijane decide adotar um menino de cor parda. Mas seu marido é contra – ele quer adotar uma 
menina loira e de olhos azuis. A partir daí, surge a  reflexão sobre o que a adoção de uma criança de pele escura envolve: 
rejeição, preconceito, aceitação e tolerância com o novo.

112

13400120 9010303000531
Direitos universais das crianças e 
dos jovens

Flavio de Souza
Neste l ivro, é apresentado de forma simples e descontraída o documento oficial da Declaração Universal dos Direitos 
da Criança. Assinado em 20 de novembro de 1959, é composto de dez princípios que visam garantir às crianças do 
mundo inteiro uma infância iz e protegida.

56



13500180 9010304000013 Auto da barca do inferno Gi l  Vicente

Gi l  Vicente foi um dos principais representantes do Humanismo em Portugal. Esta peça é uma de suas obras mais 
importantes, escrita em 1517.

Em uma época rica e, ao mesmo tempo, conturbada da história de Portugal (a vi rada do século XVI), o Humanismo teve 
como manifestações l iterárias a poesia palaciana, a  historiografia e o teatro de Gil Vicente.

Foi  um período de transição, durante o qual as características medievais aparecem misturadas àquelas que prenunciavam 
o Renascimento.

72

13405803 9010303000557 O avarento Mol ière
Harpagão é avarento e desumano. Para aumentar sua fortuna, quer casar o filho Cleante com uma viúva, e a filha Elisa, 
com Anselmo, homem de meia-idade muito rico. Mas os filhos têm ideias próprias, bem diferentes das do pai. Flecha, o 
criado, salva a  todos, pois ele sabe onde está o tesouro de Harpagão, que, para recuperá-lo, abre mão de seus planos.

40

13405370 9010303000505 As  aventuras de Robin Hood 
Ana Maria Machado e 
Rodrigo Machado

No século XII, em meio às Cruzadas, o desaparecimento do rei e as lutas entre saxões e normandos, aparece um jovem 
nobre que combate em defesa dos pobres e injustiçados: Robin Hood, que luta ao lado de seus amigos e de sua amada 
Lady Marian, esperando a volta do rei da Inglaterra.

240

12500329 9010303000631
Um bairro contra o silêncio: em defesa 
da vida

Januária Cristina Alves

Luciana é uma adolescente de 14 anos muito empenhada em causas sociais. Com a  família e amigos, ela participa 
ativamente das reuniões na associação de moradores do bairro. Ao saber que uma garota da escola sofreu abuso sexual, 
Luciana e toda a  comunidade se engajam em um projeto de conscientização e prevenção contra a violência sexual. Logo 
nasce uma campanha de conscientização sobre o tema que fortalece o espírito de solidariedade e proteção a crianças e 
adolescentes da comunidade.

64

9010303000022 Caleidoscópio de vidas João Anzanello Carrascoza

Três  histórias se conectam pelos laços do afeto na paisagem igualmente bela e tri ste do Rio de Janeiro. De maneira 

del icada, o autor apresenta ao jovem leitor o olhar de três gerações sobre as dificuldades e as belezas de uma vida 
comum. Além de tra jetórias tão diferentes, sempre unidas pela esperança, o caleidoscópio remete à  paisagem do Rio de 
Janeiro e seus elementos tão diversos e complexos. O leitor também tem acesso a uma animação que dá vida aos 
elementos da capa.

72

12560501 9010303000541 O caminho da paz Fernando Carraro

Para  levar os alunos a refletir sobre a violência, a nova professora da escola escolheu para aquele ano o tema Cultivando a 
Paz. Na classe de Luan e Lara, todos debateram e sugeriram ideias. A palestra de um sobrevivente da bomba atômica que 
atingiu Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial e a  visita ao presídio da cidade foram dois acontecimentos que 
marcaram os alunos daquele ano, levando-os à reflexão.

26

13405801 9010303000558 A divina comédia Dante Al ighieri
Dante é condenado ao exílio. Perdido em uma selva escura, enfrenta muitos obstáculos: uma pantera, um leão e uma 

loba, até encontrar Virgílio, grande poeta latino, que o orienta em seu caminho. Dante realiza uma jornada espiritual 
pelos três reinos: Inferno, Purgatório e Paraíso, onde encontra seu amor, Beatriz.

40



13405378 9010303000506 Canino branco Jack London

A história do lobo que luta contra seu instinto selvagem e se torna um animal doméstico nasceu da curiosidade 
demonstrada pelo autor durante a exploração das diversas facetas humanas. Quando o livro foi publicado, em 1906, 
London já era conhecido por seus contos e romances com base em suas viagens. Hoje, esse clássico deve ser l ido por quem 
gosta de narrativas de aventura e por quem quer saber mais sobre a relação entre o homem e a natureza, o coletivo e o 
individual, o doméstico e o selvagem.

272

23300195 9010303000528 Os  cavaleiros da Távola Redonda Luiz Galdino
A missão do jovem Arthur era expulsar os invasores da Inglaterra e construir uma nação em torno de grandes ideais. 
Reuniu os melhores cavaleiros do reino para cumprir seu objetivo. Esta novela de cavalaria faz refletir sobre valores da 
sociedade.

112

13400757 9010303000581 A cidade perdida
Álvaro Cardoso Gomes e 
Milton M. Azevedo

Espiões nazistas, um membro do serviço secreto britânico e a lguns brasileiros chegam à Amazônia para investigar a 
história de uma suposta cidade perdida. Todos acabam presos, em plena floresta, por um homem maluco e por indígenas 
que vivem em um labirinto de cavernas — e esse é só o começo de uma grande aventura.

264

13500823 9010304000014 Cinco minutos e A viuvinha José de Alencar

Cinco minutos conta a história de um encontro fortuito do narrador com uma jovem em um ônibus. Depois de perder a 
moça de vista e encontrá-la casualmente algumas vezes, o narrador finalmente a  conhece e descobre que ela já o amava a 
dis tância, mas uma doença incurável os impede de ficar juntos. Mesmo desiludido, o narrador parte em busca de sua 
amada e encontra, pelo caminho, bilhetes dela o esperando.

Em A viuvinha, o jovem Jorge leva uma vida de prazeres fugazes até perceber-se só. Para aliviar a alma, o jovem vai até 
uma igreja onde conhece e se paixona por carolina, uma jovem pura e modesta de 15 anos. Um relacionamento se 
estabelece e o casamento é marcado. Um dia antes, no entanto, Jorge recebe a notícia de que sua fortuna não mais existia 
e de que tinha dívidas a pagar. A partir daí, suas decisões levam a  uma tragédia e, por fim, sua redenção.

168

13500809 9010303000598 Clara  dos Anjos Lima Barreto
Em uma visão crítica e amarga dos problemas sociais de um Brasil recém-saído da escravidão, a  ingênua Clara rende-se 
faci lmente às investidas do sedutor Cassi Jones. Abandonada grávida pelo rapaz e por sua família, Clara se dá conta do 
lugar que ocupa na sociedade.

176

13400133 Coisas da vida Júl io Emílio Braz

Letícia é uma mulher batalhadora, trabalha muito para criar seus dois filhos, Fernanda (9 anos) e Caio (13 anos). Após a 
morte do marido, ela começa a beber, achando que sua atitude não afeta sua vida e a das crianças. Eles sentem vergonha 
da mãe e tentam esconder o problema da escola e dos amigos. Até que a  situação se torna incontrolável e Letícia precisa 
de a juda com urgência.

104

13400764 Diário inventado Flávia Savary

Os quadros vieram antes das histórias, inspirando-as. Foi na vernissage de Carolina Monteiro que a  escritora Flávia 
Savary teve a ideia de criar um diário, no qual uma adolescente escreve e ilustra as histórias. O l ivro é composto de 
cinco narrativas, e Carolina Monteiro, a  pintora dos quadros que ilustram a obra, é neta da homenageada, a  Leda, cujo 
nome consta da dedicatória.

112



9010303000019 9010303000553 A comédia dos erros Wi l lian Shakeaspeare

Esta, uma das primeiras peças do mais famoso e prestigiado dramaturgo da história, é a mais engraçada de suas comédias. 
A adaptação inclui novas frases, ações e cenas que tornam menos descabelada, mas não menos maluca, a  história de dois 
pares de gêmeos idênticos que se confundem entre si e a todos que encontram, criando involuntariamente situações cada 
vez mais hilariantes.

168

9040303000021 9010303000521 Como é duro ser diferente! Giselda Laporta Nicolelis

Apesar de fazer parte da turma dos “diferentes”, quando gostaria de fazer parte da galera “certinha”, Layla tem uma vida 
confortável. O convívio com seus colegas faz com que ela perceba que existem problemas mais sérios que os seus, e sua 
vida dá uma reviravolta quando se apaixona por um garoto que nem percebe sua existência e quando seus pais decidem 
se separar. O mundo seguro e confortável de Layla é abalado, e ela aprende a l idar com sentimentos fortes e conflitantes, 

amadurecendo.

176

13405364 9010303000507 O conde de Monte Cristo Alexandre Dumas

Às  vésperas de seu noivado, o marinheiro Edmond Dantès é traído. Uma denúncia falsa de conspiração política e um 
procurador corrupto o conduzem, sem julgamento, à prisão. Lá, ele conhece o abade Faria, também prisioneiro, que o 
ajuda a desvendar a traição e lhe ensina ciências e l ínguas. Depois de 14 anos, Dantès consegue fugir. Adota o nome de 
conde de Monte Cristo e sua razão de viver passa a ser a vingança contra aqueles que o traíram.

144

13500146 9010304000015 Contos Machado de Assis

Dentre os muitos contos que escreveu para jornais e revistas, Machado de Assis selecionou alguns e publicou -os nos 

seguintes volumes: Contos fluminenses (1870), Histórias da meia-noite (1873), Papéis avulsos (1882), Histórias sem data 
(1884), Várias histórias (1896), Páginas recolhidas (1899) e Relíquias de casa velha (1906).

A coletânea que ora se oferece ao público fez-se a  partir desses livros vindos a  lume quando o autor ainda era vivo. Este 
volume procurou eleger o mais significativo dentre o melhor previamente escolhido pelo autor. Ao final, entrega-se ao 

lei tor uma antologia das antologias preparadas por Machado de Assis ao longo de sua carreira de contista, cujas primícias 
datam de 1864, estendendo-se até vésperas de sua morte, em 1908.

304

13400917 9010303000530 Contos  de Moçambique
Luana Chnaiderman de 
Almeida e Christian Piana

Em 2014, o fotógrafo Christian Piana foi para o interior de Moçambique em busca de contos mantidos vivos pela tradição 
popular. Numa vi la sem ruas asfaltadas, de cabanas de barro e palha e cercada pela savana, documentou em fotos e 
gravações um costume ameaçado pela modernidade: o das histórias contadas embaixo de árvores ou ao redor do fogo 
para  crianças e jovens. Este livro traz as narrativas fantásticas e repletas de sabedorias e humor recontadas pela escritora 
Luana Chnaiderman de Almeida. 

96

9010303000043 9010303000596 Contos  novos Mario de Andrade

Os  contos apresentam uma estrutura moderna e têm São Paulo (capital e interior), nas décadas de 1930 e 1940, como 
cenário. Assim, essas histórias buscam modos de representação de tensões sociais e aspectos da vida contemporânea no 
Bras il daquele período, ao mesmo tempo que trabalham com a  investigação psíquica de personagens que vivem nessa 
rea lidade sociocultural.

144

9040303000026 9010303000630 A cor da  ternura Geni  Guimarães

Geni  é a  penúltima de uma família de oito irmãos. Negra e pobre, logo se dá conta do peso da cor e da condição social, e 

aprende a conviver com ofensas e xingamentos. Ela aprende muito com sua Vó Rosária, que lhe conta as histórias do 
tempo da escravidão e da Princesa Isabel. Depois de muito estudo, Geni se torna professora e pode transmitir suas 
his tórias de tolerância e respeito.

96



13400753 9010303000582 A coragem de Leo Sônia Barros
Leonardo foi adotado aos 3 anos e decide visitar o orfanato onde viveu depois de ter de fazer um trabalho sobre 
ascendência familiar. Não é uma decisão fácil, como essa narrativa  sobre preconceito, diferenças, relacionamento familiar 
e convivência em sociedade va i mostrar.

104

13400126 Cordel  adolescente, ó xente! Sylvia  Orthof
Doralice é uma garota de 13 anos que vive de contar histórias nas páginas de seus cordéis, que expõe nas feiras do 
Nordeste. Ela narra a desventura de Bertulina, uma garota que conheceu um cangaceiro, que tinha olhos de lonjura e 
estrelas faiscantes nos dentes do seu sorriso, por quem se apaixonou perdidamente.

40

13400755 9010303000583 As  cores da escravidão Ieda de Oliveira
Tonho convence seu amigo João a seguirem um gato (homem que recruta trabalhadores, servindo de intermediário entre 
o empreiteiro e o peão) que apareceu na cidade. A realidade encontrada pelos meninos é dura e triste, em uma história 
sobre inocência roubada, sonhos frustrados, infância escravizada.

96

9010503000027 Crianças na escuridão Jul io Emílio Braz

Rol inha se vê sozinha diante de um mundo assustador. Nas ruas, em meio a olhares hostis ou indiferentes, ela conhece 
Doca, que a acolhe no barraco que divide com outras meninas nos arredores da Praça da Sé, em São Paulo. Se o jeito delas 
é de criança, a  infância já não faz morada ali. Compreendemos, pouco a pouco, o processo de amadurecimento forçado de 
Rol inha, no qual a ingenuidade dá lugar à  desesperança. 

64

9040303000033 9010303000572 Os  criminosos vieram para o chá Stel la Carr

Um roubo aparentemente perfeito em uma joalheria não deixa rastros. Um dos ladrões, Paul, desconfia de que o homem 
que os contratou va i passá-los para trás e fugir com todas as joias. Por isso, decide escondê-las em seu casaco e entregar 
um estojo vazio para o líder do bando. O que nenhum deles pode imaginar, porém, é que uma sucessão de erros vai 
bagunçar o roubo perfeito.

112

13403009 9010303000529 Desafios de cordel César Obeid

Um panorama da l iteratura de cordel e do repente de viola são apresentados, com humor, os ciclos do reconto, 
jorna lístico, biográfico e diversos desafios, inspirados nas famosas pelejas entre cantadores repentistas. Os  poemas são 
enriquecidos por i lustrações feitas em técnica mista, incluindo a  xilogravura, técnica típica das capas dos folhetos 
tradicionais.

64

13400911 9010303000618 O destino de Perseu Luiz Galdino
Para  tentar evitar a  profecia, o rei prende sua filha em uma torre, mas Zeus consegue engravidá-la. Para fugir do destino, 
Acrís io lança mãe e filho ao mar, mas eles são salvos. Perseu, a criança, cresce forte e corajoso e um dia, por acaso, mata o
rei  Acrís io, cumprindo a  profecia.

80



13307104 9010303000516 Os  doze trabalhos de Hércules Luiz Galdino
A deusa Hera vê o reinado do seu filho Euristeu ameaçado por Hércules. Então faz o herói enlouquecer e matar os próprios 
fi lhos. Ao cair em si, Hércules vai ao oráculo, que afirma que, para se redimir, ele deve servi r a Euristeu durante doze anos, 
rea lizando doze árduos trabalhos.

72

13400774 É de morte! Flávia Savary
A morte serve de pano de fundo para as 11 narrativas deste livro. De forma inteligente, os textos convidam a fixar o olhar 
no seu entorno, nos desdobramentos e nos ecos que a morte produz nos personagens.

120

13402428 9010303000526 É preciso lutar! Márcia  Kupstas
Kanassa vivia naquela rua havia 35 anos. Quando a prefeitura mandou derrubar uma linda árvore, escalou-a e ficou no seu 
topo. Sua atitude mobilizou e dividiu as pessoas, inclusive as crianças. O caso vi rou assunto na cidade e a árvore foi salva.

96

9040303000029 9010303000573 É proibido ser diferente! Fernando Vaz
Em cada título, o jovem descobre que, apesar de o mundo às vezes ficar de cabeça para baixo, há sempre uma aventura a 
ser encarada e uma descoberta a  ser feita. Como diz o ditado popular, a vida dá voltas, mas seguimos adiante.

128

12321801 Enquanto houver vida viverei Júl io Emílio Braz
Uma história de amor pela vida. Um rapaz de 18 anos recebe uma transfusão de sangue por causa de um acidente de 
moto. Dois anos depois, descobre que é portador do vírus HIV. A reação da família, dos amigos, da namorada, a  dor do 
preconceito e a determinação de enfrentar a realidade.

64

9010303000044 9010303000565 Entre a  pena e a  espada Álvaro Cardoso Gomes
conta , de forma romanceada, a vida de um dos poetas mais importantes da l íngua portuguesa, Luís Vaz de Camões. Essa 
aproximação com o autor se dá pelos olhos de Pedro, um nobre de 18 anos que a juda o célebre poeta em um duelo. O 
episódio marca o início de uma bela amizade, que perdura até os últimos dias de vida de Camões.

384

13405401 9010303000584 Espelho através de Alice Flavio de Souza
Fael, um adolescente que compõe raps, vi ra pop star. Então, sua vida e seus antigos relacionamentos se transformam. Para 
descobrir seus verdadeiros valores e desejos, ele deve se conhecer. Um questionamento sobre a mídia e a 
supervalorização da imagem e do sucesso.

112



13404806 9010303000620
Um estranho sonho de futuro: casos 
de índio

Daniel Munduruku
Um garoto da cidade grande va i passar uns dias na aldeia Munduruku, no Pará, e quem nos conta a história é o indígena 

que o acompanha nessa viagem. O relato contrapõe o modo de viver indígena e o não indígena, provocando a  revisão de 
conceitos modelados pelo preconceito, pela intolerância ou mesmo pela falta de informação.

112

9040303000027 9010303000522 O fantasma que falava espanhol Luiz Galdino
Quatro jovens vão a uma ilha em busca de um navio encalhado. Lá encontram o pescador Ernesto, que lhes conta a 
his tória de um casarão abandonado, cujo dono se suicidou. Ao bisbilhotar o local, os jovens nem imaginam que podem 
estar cruzando o caminho de um fantasma e colocando a vida em risco.

128

9010303000052 9010303000606 Fronteiras Marcia  Kupstas

Que adolescente não gostaria de receber um convite inusitado, em pleno início das férias, para sobrevoar de balão a 
Floresta Amazônica e desvendar a  origem dos misteriosos geoglifos? Maurícia não gostaria. A garota de catorze anos está 
passando por uma fase ruim. A mudança para o Ensino Médio despertou nela inseguranças que a deixaram sem vontade 
de sair de casa. Porém, a insistente tia Letícia acaba convencendo a sobrinha a aceitar esse convi te, e o que seria uma 
viagem em família se revela uma verdadeira prova de superação de suas fronteiras físicas e imaginárias.  

224

13400090 9010303000555 Fruta no ponto Roseana Murray
Versos sobre o amor e suas diversas vertentes, do amor oculto ao amor à  primeira vi sta, do amor pelos filhos ao amor 
pelos gatos, e até mesmo o amor quando chega ao fim.

40

13400784 9010303000586 Fuga
Luana Chnaiderman de 
Almeida

De repente, no meio de uma festa, Marina entra em cri se: não se reconhece nos assuntos de sua turma, não entende bem 
a postura dos adultos e percebe as contradições do modo de vida moderno. Decide, então, iniciar uma viagem arriscada e 
de destino incerto, abandonando família, amigos e conforto. Nessa fuga, talvez Marina possa descobrir nas coisas, nas 
pessoas ou dentro de s i um novo lugar para viver.

128

13402431 9010303000562 A grande decisão Álvaro Cardoso Gomes
Marcelo era um menino como os outros. Admirava uma turma de grandalhões e fazia tudo o que eles mandavam. Um dia, 
resolveu mudar. Juntou-se a um garoto corajoso e a  outros amigos para enfrentar os grandalhões. Apanharam, mas 
também bateram. Agora Marcelo confiava  nele mesmo.

144

13401014 9010303000611 O herói invisível
Luca Cognolato e Silvia del 
Francia

Esta  é a história de Giorgio Perlasca, um i taliano que, no inverno de 1944-1945, em Budapeste, arriscou sua vida para 
sa lvar milhares de judeus húngaros do extermínio nazista ao assumir-se como embaixador espanhol. Sua história só é 
conhecida graças a  algumas mulheres judias húngaras que ele salvou naquele terrível inverno de Budapeste.
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13400122 9010303000619
A i lha do crocodilo: contos e lendas do 
Timor-Leste

Geraldo Costa

Os  habitantes do Timor-Leste gostam de contar e ouvir histórias que são passadas de pai para filho, e se perdem no 
tempo. Histórias originais ou surgidas a partir dos povos que lá viveram: portugueses, indonésios, chineses... O contador 
de histórias timorense recebe um nome muito especial, Lia Nai, que significa Senhor da Palavra. Palavra que encanta e que 
reúne as crianças nas noites da Terra do Sol Nascente.

72

13405371 9010303000509 A i lha do tesouro Robert Louis Stevenson
O capitão Bill pediu a Jim Hawkins que ficasse de olho caso aparecessem marujos com uma perna só. Certo dia, surgiu um 
pirata com essa característica, matando de susto o comandante e fazendo Jim herdar um mapa do tesouro. A partir daí, 
Jim começa sua jornada e vive uma surpreendente aventura.

288

13500827 9010304000017 Iracema José de Alencar

Iracema, publicado pela primeira vez em 1865, é parte dos chamados romances indianistas da obra de José de Alencar e, 
ambientado no século XVI, é considerado a  obra-prima do autor. O romance conta a história do amor entre a índia Iracema 
e o branco Martim, além de apresentar uma lenda para a origem do Ceará. Alencar, principal escritor brasileiro do período 
do Romantismo, publicou vinte romances, nos quais procurou mapear o país em todas as suas dimensões, utilizando, para 
i s so, recursos do romance urbano, regionalista, indianista e histórico.

136

13400744 9010303000588 Japa e a lenda dos koinobori
Fernando Antonio Pires e 
Aparecida Kazue Ogino

Duas histórias são contadas neste livro: a  de Kaori, garota brasileira de origem japonesa que vai passar dois meses em 
Yokohama, no Japão; e a de Hiroshi, ou Japa, um garoto muito tímido, que joga futebol incrivelmente bem e também vai 
ao Japão acompanhando a mãe. Koinobori é a  carpa lutadora, que mostra sua força nadando contra a  correnteza do rio 
para  não cair no mar e koinobori significa (koi = carpa, nobori = subida).
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13408011 Uma jornada entre dois mundos Flávia Savary
Certa  noite, Douglas recebe a vi sita de seu avô fantasma, que lhe dá uma missão: entregar um objeto a seu tio. Para 
cumpri-la, Douglas realiza uma jornada entre dois mundos, o “nosso” e o fantástico Mundo Sólido, onde enfrentará 
criaturas mágicas e viverá uma jornada inesquecível.

288

12560104 9010303000543 Jovem = ati tude + ação Fernando Carraro

Depois de acompanhar situações que envolviam rachas, bebidas e festas, Diogo, um garoto de 12 anos, passa a questionar 
as  atitudes dos jovens e o papel que eles podem assumir na construção de um mundo mais justo. Ao manifestar suas 
preocupações em uma redação, Diogo chama a atenção de um professor, que lhe mostra o trabalho da ONG Jovem. E a li, 
nas  reuniões e encontros da ONG, o menino pode observar realizações surpreendentes, que nem imaginava possíveis, 
propostas por jovens que não conhecia.

48

13407602 9010303000566 Liberdade ainda que tardia Álvaro Cardoso Gomes
Uma bela introdução, não só à obra de Tomás Antônio Gonzaga, mas também à  sua pessoa, transformada em personagem 
que dialoga, ao longo da narrativa, com um adolescente, Antônio Manuel Azevedo.

256



13400141 9010303000552 A lua rodou W. B Yeats

Poemas para crianças escritos pelo i rlandês W.B. Yeats, que influenciou poetas de várias gerações e nacionalidades e foi 
premiado com o Prêmio Nobel de Literatura, em 1923. Além de trabalhos inéditos, histórias de família e uma carta escrita 
quando ainda era um menino, este volume apresenta alguns dos principais temas de sua obra, uma das mais inovadoras 
do século XX: o folclore, o misticismo, a família e a  infância. As exuberantes i lustrações remetem a um mundo de 
encantamento e convidam a  percorrer a  atmosfera mágica, mítica e onírica dos poemas. Boa leitura!

64

13500169 9010304000018 Lucíola José de Alencar
Lucíola é um romance urbano publicado em 1862, em que José de Alencar cri tica o Rio de Janeiro imperial e os costumes 
da sociedade brasileira. Alencar transforma a  cortesã de luxo Lucíola, em heroína, esta purifica sua alma com o amor de 
Paulo, um rapaz do interior que veio para o Rio para conhecer a  corte.
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13400760 Mais ou menos normal Cíntia  Moscovich

Gaia nasceu em Porto Alegre e se acha um pouco estranha. Na casa dela, ninguém come cachorro-quente nem toma 
refrigerante, só chá, suco, cenoura, a ipo... E, a inda por cima, ela começa a desconfiar de que é adotada. Um dia descobre 
que um de seus amigos teria nascido num avião, sobrevoando Nova York. O que não é lá muito normal... Mas o normal 
ta lvez não exista.

120

13400091 9010303000556 Manual da delicadeza de A a Z Roseana Murray

“A poesia de Roseana Murray é feita de delicadezas e transparências, como ela falasse para mostrar o silêncio. E assim a 
l inguagem alcança a condição de pluma ou porcelana.” É dessa forma que Ferreira Gullar define os poemas deste livro, 
que percorrem as letras do a lfabeto, de A a  Z, e tratam de temas como a carícia na pele, o xale esvoaçante, o olhar ao 
encontro do outro, as minúcias da vida... 

40

13404808 9010303000589 Manual de desculpas esfarrapadas Leo Cunha
Dezoito casos, histórias, crônicas e contos que vão acabar com qualquer mau humor. Muitas mentiras hilariantes e 
maluquices de todos os tipos, vão arrancar muitas risadas.
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13405601
Maravi lhas das mil e uma noites: 
volume 1

Luiz Antonio Aguiar

O insano rei Shariar mandava cortar a cabeça de suas esposas na manhã seguinte ao casamento. Então, quando quase não 
havia mais moças disponíveis no reino, a  princesa Sherazade, filha do vizir, apresenta-se e casa-se com o rei. E, para l ivrar-
se da espada do carrasco, usa toda a sua criatividade para entreter o tirano com histórias cativantes. São essas histórias 
adaptadas para o público juvenil que compõem os quatro volumes desta coleção.
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13405602
Maravi lhas das mil e uma noites: 
volume 2

Luiz Antonio Aguiar
Neste segundo volume, uma fantástica história de Simbá, o marujo, Aladim e a lâmpada maravilhosa, e outras narrativas 
de desertos, i frits, princesas e reis encantados contadas pela bela Sherazade, enquanto o carrasco do rei Shariar afia a 
lâmina de sua espada... e aguarda!

96



13405603
Maravi lhas das mil e uma noites: 
volume 3

Luiz Antonio Aguiar
São imperdíveis, neste terceiro volume, a  incrível história do tapete voador, mais uma viagem fantástica de Simbá, o 
marujo, desta vez enfrentando um feiticeiro do deserto, e outras lendas de oceanos perdidos, ilhas desconhecidas, gênios 
e as  mais l indas princesas... Essas cativantes histórias livrariam a esperta Sherazade do rei insano?

80

13405604
Maravi lhas das mil e uma noites: 
volume 4

Luiz Antonio Aguiar

A incrível história do reino das profundezas dos mares, habitado somente por ifrits... A última viagem fantástica de Simbá, 
o marujo, e outras histórias de prodígios e magias, aventuras inacreditáveis, dançarinas encantadas, terras onde reina o 
impossível, djins e tesouros... Tudo isso está no quarto e último volume da coleção. Será o fim de Sherazade, a sultana das 
maravilhas? O desfecho desta trama, que encanta os povos há milênios, surpreenderá os jovens leitores.

96

13407203 9010303000554 A megera domada Wil lian Shakeaspeare

Batista, um rico mercador, decide que sua filha mais velha, Catarina, deverá se casar antes de Bianca. Para se aproximar de 
Bianca, um de seus pretendentes propõe a Petrúquio, recém-chegado à cidade, que peça a mão da megera Catarina. 
Pensando em se dar bem financeiramente, Petrúquio aceita a proposta. Aos poucos, ele vai domando Catarina, até 
transformá-la na mais obediente e servi l das esposas.

136

13500818 9010303000601 Memorial de Aires Machado de Assis
Publ icado em 1908, ano da morte de Machado de Assis, Memorial de Aires apresenta trechos dos anos de 1888 e 1889 do 
diário mantido pelo Conselheiro Aires, em que se vê o seu cotidiano após a vol ta da Europa ao Brasil.

176

13500171 9010304000020 Memórias póstumas de Brás Cubas Machado de Assis
Publ icada em 1881, Machado de Assis inaugura o Realismo no Brasil com esta obra narrada de maneira irreverente e 
i rônica por um "defunto autor" (e não um "autor defunto”). Brás Cubas decide narrar sua história e revisitar os fatos mais 
importantes de sua vida, a  fim de se distrair na eternidade.

320

13407605 9010303000567
Memórias quase póstumas de 
Machado de Assis

Álvaro Cardoso Gomes
Ao perceber que morreria em breve, Machado de Assis decide registrar alguns fatos de sua vida: a  infância pobre, a 
relação com a  família, a  lenta ascensão social, o amor por Carolina, além de sua tra jetória como escritor.

240

13407606 9010303000568
A menina que conheceu Mario de 

Andrade
Álvaro Cardoso Gomes

É o ano de 1920 em São Paulo. Maria Elisa Martinelli, é uma menina de 14 anos apaixonada por l ivros. Depois de consumir 
todos  os l ivros de sua casa, ela passa a frequentar uma biblioteca pública. Lá, Maria Elisa conhece Mário de Andrade, que 
nota  o interesse da menina pelos livros e se aproxima, curioso. Nasce aí uma bela amizade, em que o escritor apresenta à 
jovem estudante o que de mais inovador estava sendo produzido na literatura e nas artes plásticas brasileiras e 
estrangeiras.

224



9040303000028 9010303000574 A menina que fez a América Ilka Brunhilde Laurito
Fortunatella é uma menina que vive em Saracena, cidade italiana, no final do século XIX. Sua mãe e seu padrasto 
emigraram para o Brasil, a  fim de “fazer a  América”. A menina vive com a avó, enquanto espera o momento de também 
emigrar de país. Seu cotidiano na pequena cidade é encantador, com aventuras típicas de crianças daquele período.

96

9040303000030 9010303000575 Meu avô e eu Telma Guimarães

Joaquim é um idoso cheio de energia e irreverência, que vive em um asilo de idosos em uma cidade do interior. Depois da 
morte de um colega, ele fi ca extremamente abalado, mas a situação muda quando Joaquim recebe a notícia de que seu 
neto va i morar perto do asilo. Tudo começa a melhorar e Joaquim está muito feliz porque seu filho va i levá-lo para morar 
com ele. Quando os conflitos familiares estão prestes a se resolver, algo inesperado acontece: Joaquim é surpreendido 
pela morte.

64

13307158 9010303000625 Mil : a  primeira missão Breno Fernandes Pereira
Mil  tem como primeira missão ajudar Cacá, um garoto que enfrenta a dor pela morte da mãe, a vergonha por uma cicatriz 
e a  dura adaptação a outra cidade. Uma história que transforma a cidade em assunto internacional, numa aventura que 
reúne suspense e fantásticas descobertas.

80

13405365 9010303000510 Os  miseráveis Victor Hugo
A saga de Jean Valjean se passa na França, no agitado início do século XIX. A política é apenas o pano de fundo para os 
tormentos de um homem injustiçado. Apesar das angústias e contradições, Valjean torna-se exemplo de ética e 
honestidade. Um romance com personagens marcantes, histórias de amor e armadilhas do destino.

248

13407140 9010303000520 O mistério da casa da colina Breno Fernandes Pereira
Essa narrativa mostra um Brasil rural em uma trama engenhosa, ambientada na fazenda, com mistérios e muitas 
surpresas.

88

9040303000025 9010303000523 O misterioso baú do vovô Marcia  Kupstas

Todos os domingos eram especiais na casa da nonna Carmela, um sobrado à antiga, onde a  senhora italiana recebia os 
parentes com polpetta, lasanha e carinho. Max passou toda a  infância ao lado da prima Bia, com quem jamais imaginou 
que dividiria a descoberta de um baú com um tesouro enterrado no porão da casa da nonna. Max, de 11 anos, aceita um 
desafio: ele e a prima se aventuram no porão escuro e misterioso para seguir as dicas de uma foto e descobrir o tesouro 
do fa lecido nonno Giuseppe.

80

13307139 9010303000612 Mohamed: um menino afegão Fernando Vaz
A obra  mostra o caminho que um garoto fez do Afeganistão ao Paquistão. Ele sai em busca do pai, desaparecido na guerra. 
O l ivro é uma viagem pelo quase desconhecido cenário afegão, sua gente, seus va lores e a visão de um menino que luta 
para  sobreviver à guerra.

112



13407604 9010303000569 Morrer amanhã Márcia  Abreu

No mesmo 12 de setembro de 1831, nascem dois meninos numa casa em São Paulo. Um é filho dos donos da casa; o 
outro, fi lho de uma das escravas da família. O fi lho da senhora seria mais tarde o poeta Álvares de Azevedo; e o da escrava, 
Tonico, seria desde criança grande amigo do escritor. A invenção do personagem fictício Tonico revela-se muito oportuna 
para  o texto discutir o tema da escravidão no Brasil.

320

12560202 9010303000544 Um mundo melhor para todos Fernando Carraro
Quando seu pai perde o emprego, Isabela sugere na escola que ela e seus colegas ajudem suas famílias no orçamento 
doméstico. A menina também fala também de consumismo, preservação ambiental, desmatamento, poluição, trabalho 
infantil, trabalho escravo etc.

48

13400754 9010303000577 A namorada de Camões Márcia  Kupstas
Uma professora de Literatura lança o desafio à  classe: se vocês, como supostamente fez Camões, tivessem de decidir, num 
naufrágio, entre salvar Os Lusíadas ou sua namorada, o que fariam? Isso desperta uma angústia terrível em Bruna e, a 
parti r daí, uma série de acontecimentos é desencadeada.

264

13400123 9010303000560 Ninguém me entende nessa casa! Leo Cunha

As  26 crônicas reunidas nesta obra mergulham num universo muito íntimo e aconchegante, mas também recheado de 
his tórias curiosas: a família, os amigos mais próximos, as lembranças novas e antigas. São conversas, casos, acasos, cenas 
cotidianas, corriqueiras, até banais, que podem revelar muito sobre nós e sobre o mundo à  nossa volta. Segundo o texto, 
“são histórias que realmente aconteceram comigo, com meus pais, minha mulher e meus filhos”.

120

9040303000024 9010303000524 No fundo dos teus olhos Giselda Laporta Nicolelis
Aíl ton acorda às quatro da manhã todos os dias. Ele e a prima Joana vendem balas na rodoviária do Rio de Janeiro. Come 
marmita, estuda à  tarde em Nova Iguaçu e sonha com o dia em que todo esse sacrifício va i ser recompensado. Então, ele 
poderá ser tudo o que quiser, até presidente da República.

64

13400134 9010303000533 Nos  bastidores da realeza Giselda Laporta Nicolelis
Alunos de uma escola estão visitando o Museu de História, quando um menino se distancia da turma e se vê perdido em 
uma galeria. Enquanto observa uma pintura, leva  um susto quando o personagem do quadro, D. João VI, começa a  falar. A 
parti r daí, a cena se repete com outros personagens interagindo com o menino e contando fatos históricos do Brasil.

88

13500153 9010304000011 O a l ienista Machado de Assis

Machado de Assis, um dos maiores autores da nossa língua, escreveu contos a vida toda, revelando-se um mestre também 
na narrativa  curta. Há mesmo quem considere que foi como contista que ele produziu suas verdadeiras obras-primas, num 
texto marcado pela s implicidade e pela clareza. Estão presentes no contista, assim como no romancista genial, as vi rtudes 
do grande narrador, irônico e sutil, corrosivo e anti-retórico, que busca desnudar a  alma humana e indagar o sentido da 
vida.

88



13500812 9010303000597 O Ateneu Raul Pompeia
Sérgio, o narrador, já adulto, relembra os dois anos em que viveu como a luno interno no Colégio Ateneu. Fala dos dramas 
sofridos na instituição, suas vivências, seus relacionamentos, bem como seus medos, dúvidas e decepções durante essa 
passagem para a vida adulta.

208

13400148 9010303000599
O comprador de fazendas e outros 
contos

Monteiro Lobato
Nesses 20 contos, Monteiro Lobato retrata uma época marcada pelos efeitos da escravidão e da abolição, bem como do 
decl ínio da cultura do café. Os  contos compõem um quadro amplo e crítico dos processos de modernização no Brasil, 
marcados pela resistência às mudanças por parte dos guardiões das estruturas e atitudes arcaicas.

240

13500808 9010304000016 O cortiço Aluísio de Azevedo

O l ivro conta, entre uma série histórias, a  de João Romão, o avarento dono do cortiço que vive com a ex-escrava, 

Bertoleza. Como palco para mais uma porção de histórias secundárias – como a  de Jerônimo e de Rita Baiana, de 
Pombinha e de Leocádia – o próprio cortiço parece tornar-se um organismo vivo, a  ponto de adquirir vida própria como 
mais um personagem do romance.
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13408012 9010303000587
O hipnótico Berlioz e o misterioso 
rebuliço em Pirambeiras

Dionisio Jacob

Em uma pequena cidade do interior, à época da Primeira República, um lugar perdido entre serras azuis, pastagens 
monótonas e dominado por um coronel politiqueiro, surge misteriosamente um homenzinho cujo talento para a  hipnose 
havia alcançado um nível prodigioso. Ele parece estar fugindo de alguma coisa, mas ninguém sabe bem do quê. O certo é 
que a  sua presença na cidade acaba gerando os acontecimentos mais fabulosos.

144

9010303000018 9010303000613 O menino da bengala Ivan Jaf

Um escri tor viaja em busca de inspiração para a  sua história. A única certeza que tem é a  de que o livro deve falar de um 
autor que marcou a sua infância. Inquieto, ele visita as duas fazendas onde Monteiro Lobato morou. É, então, 
surpreendido com curiosidades da vida de Lobato, e essas informações o levam a uma viagem pelas histórias de Reinações 
de Narizinho, O Saci, O Picapau Amarelo e outros clássicos do autor.

240

13500819 9010303000602 O mulato Aluísio Azevedo
A trama gira em torno do amor proibido entre Ana Rosa e seu primo Raimundo, que chega a  São Luís do Maranhão, sua 
terra  natal, após ter s ido educado na Europa. Filho de uma escrava e de um comerciante português, Raimundo 
experimenta o preconceito e o conservadorismo da sociedade maranhense.

304

13307304 O olhar de azul Júl io Emílio Braz
O retrato do dia a dia de pessoas que sofrem em instituições e hospitais. Uma lição de como a fé e a  esperança podem ser 
armas poderosas para lutarmos contra as deficiências.

56



13489998 9010303000585 Os  Fanzineiros Breno Fernandes Pereira

Mino e Alana têm uma grande ideia: criar um fanzine, uma espécie de jornal amador, para compartilhar seus interesses 

com a  comunidade da pequena cidade de Pouso Forçado. Um dia, para afastar os va lentões que o perseguem, Mino 
aposta nas fake news e usa a publicação para espalhar o boato de um perigoso bandido estava prestes a  invadir a cidade 
— o que va i  causar muita confusão.

192

13401405 9010303000534 Papai não é perfeito Sônia Salerno Forjaz
Lucas  precisa fazer uma redação sobre seu pai, que é portador de deficiência física. Conversa com a mãe e descobre uma 
l inda história, de um jovem que teve uma paralisia i rreversível, lutou e reaprendeu a viver. 

56

13500601 9010303000614 Uns  papéis que voam Flávio José Cardozo
Uma seleção de crônicas e histórias com grandes lições de vida para jovens leitores que estão começando a  se familiarizar 
com o gênero.

192

13400741 9010303000610 Papel de pai Giselda Laporta Nicolelis
Ludenor, filho único de uma família de classe média, engravida a  namorada, Pétula, e narra o impacto disso nas famílias, 
suas dúvidas, a reação da namorada, seus primeiros dias como pai e suas novas responsabilidades.

96

13400772 Perfei to de todo jeito Domingos Pellegrini Júnior
Daniel está acima do peso e é chamado de Rei do Brigadeiro. Cansado de ser motivo de piada, decide emagrecer. Seu 
maior desafio é fugir da cantina da escola, até que conhece uma garota e a  descoberta do amor faz com que ele queira se 
al imentar melhor e, principalmente, reveja seus ideais de perfeição.

96

9010303000020 Piratas à vista! Samir Machado de Machado

Ao costurar fatos históricos e ficção, Samir Machado cria uma narrativa de piratas diferente de todas que você já leu: uma 
aventura inspirada nos clássicos, mas com elementos da cultura brasileira. As ilustrações adicionam ainda mais beleza a 
essa incrível trama dos piratas que são forçados a  invadir o Rio de Janeiro por terra e dos três jovens que, revelando-se 
bravos  heróis, precisam impedir que o plano se concretize.

192

12529901 9010303000551 O planetário Fernando Carraro
Uma divertida aventura astronômica pelas recordações de uma jovem astrofísica. Com as memórias de Gabriela, são 
discutidos temas científicos como o sistema solar, planetas, estrelas, meteoros, cometas, constelações, eclipse solar e 
outros . As imagens e o texto revelam a beleza do universo, além de transmitirem dados científicos de forma agradável.

64



13500831 9010303000603 Plebiscito e outros contos Aluísio Azevedo
Nesses 38 contos, Artur Azevedo, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, retrata, com i ronia, os costumes, as 
hipocrisias e os problemas da sociedade do Rio de Janeiro nos primeiros anos da República.

256

13500182 9010304000021 Poes ias selecionadas Gregório de Matos

Embora  sua obra tenha s ido publicada somente no século XIX, Gregório de Matos (1636-1695) é considerado por muitos 
his toriadores o iniciador da literatura brasileira. Poeta do temporal, do ci rcunstante e do fortuito, é o único autor de relevo 
do Barroco brasileiro. Conhecido como Boca do Inferno, por suas sátiras e poesia pornográfica, Gregório de Matos tem 
obra  múltipla e contraditória, repleta de metáforas, antíteses e trocadilhos, num rebuscado jogo intelectual de paradoxos 
e sutilezas lógicas - que são exatamente as características do Barroco.

224

13407603 9010303000570 O poeta do exílio Marisa La jolo

Pedro e Júlia estavam animados, pois a banda deles era finalista do festival estudantil Vozes de Classe. O regulamento 
exigia que as músi-cas se inspirassem em poetas brasileiros. Cada banda interpretou essa exigência à sua maneira. Os 
jovens  criam cartazes, lançam torpedos, folhetos etc. e precisam também reunir informações sobre Gonçalves Dias, o 
autor do poema que deu origem à  música classificada.

256

13407601 9010303000571 O poeta que fingia Álvaro Cardoso Gomes
Vivendo uma experiência traumática pela relação complicada com o pai, o jovem João Fernando vê no poeta Fernando 
Pessoa um pai espiritual, que abre seus olhos para a vida e o introduz no mundo mágico da poesia.

288

13400761 9010303000563 Por que tanta pressa de crescer? Brian Keaney
Mattew está deixando de ser criança, mas não quer ser ausente, acomodado, revoltado e desinteressado como os adultos 
que conhece. Um professor preocupado com as questões humanas e uma nova amiga tornam Mattew mais seguro para 
enfrentar o que vem pela frente.

168

13307112 9010303000580 O preço do sucesso Giselda Laporta Nicolelis
Amadeu cresceu em um orfanato, onde se tornou um grande talento musical. Ele se apaixona por Beatriz, mas o pai da 
jovem é um obstáculo para a  relação. Então, Amadeu va i estudar música na capital e, apesar das dificuldades, faz sucesso, 
fama e fortuna e reconquista sua paixão.

168

13400743 9010303000615 Procura-se um coração Lúcia  Seixas

Ana, mãe de Manuela, uma menina de 16 anos, sofre de um problema no coração e entra na fila para transplante. 
Manuela não conta o fato a  ninguém, mas um professor descobre e à classe um trabalho sobre o tema, e a  turma acaba 
promovendo uma campanha pela doação de órgãos. Paralelamente, uma trama romântica envolve Manuela, cujo coração 
também está sofrendo. 

128



13400746 9010303000607 Profissão: jovem Márcia  Kupstas

Uma reunião de oito histórias com personagens em seu primeiro emprego ou refletindo sobre futuras carreiras, em 
s i tuações que poderiam ser vivenciadas por qualquer jovem. Além das histórias, o livro traz entrevistas com pessoas que já 
enfrentam o mercado de trabalho, de maneira formal ou ocasional. O que pensam? Gostam do que fazem? Entre ficção e 
rea lidade, este livro pretende incentivar uma reflexão que cedo ou tarde fará parte da vida de todo jovem.

168

13400773 9010303000592 Qualquer coisa Fernando Bonassi
Em estilo conciso e carregado de significado, os textos deste l ivro revelam, como em uma fotografia, nossos vícios e 
vi rtudes, amores e paixões, pudores e despudores.

160

13307186 9010303000564 Quando eu acabar de crescer Lino de Albergaria
Este l ivro é como um diário de Beto. Nele, seus conflitos são revelados: o comportamento descontraído do pai, as 
investidas da vizinha Marininha, as reclamações da avó, a paixão pela professora de francês, e a ausência da mãe, que 
mora na França com o segundo marido.

104

9010303000054 Quincas Borba em quadrinhos Luiz Antonio Aguiar
Segundo romance da trilogia realista de Machado de Assis. Nele, o jovem e ingênuo Rubião torna-se discípulo e herdeiro 
do fi lósofo Quincas Borba e é enganado por seu amigo capitalista, Cristiano, por cuja esposa é apaixonado.

96

13307116 9010303000517 O rapto de Helena Luiz Galdino
A esposa do rei de Troia está grávida e tem um sonho terrível. Ao consultar um profeta, o rei descobre que a vinda de seu 
herdeiro, Páris, será um castigo. Já o problema do rei de Esparta é a beleza da princesa Helena, sua filha, que atrai a  todos. 
Os dois reis não imaginam o que o futuro lhes reserva.

88

9010303000245 A revolução dos bichos George Orwell

Romance satírico publicado pela primeira vez em 1945, na  Inglaterra. Narra a revolta dos animais em uma granja 

comandada por Jones, um homem que explora seu trabalho e os deixa sem comida, e a posterior tentativa de construção 
de uma sociedade utópica, em que os bichos são governados por s i próprios e na qual todos são l ivres e têm direitos 
iguais. O que se verifica, porém, é que os porcos acabam seduzidos pelo poder e instauram uma ditadura muito 

semelhante à  dos humanos.

136

13500801 9010303000600 Dom Casmurro Machado de Assis
Órfão de pai e protegido do mundo pelo círculo doméstico e familiar, Bentinho, o narrador-personagem tinha uma vizinha 
desde sua infância, Capitu, com quem veio a se casar. Quando chega aos 54 anos, o atormentado protagonista decide 
escrever a  história da sua vida, envolta por uma eterna controvérsia quanto à possível traição de sua esposa.

232



9010303000021 9010303000511 Robinson Crusoé Daniel Defoe

A famosa história de Robinson Crusoé, o náufrago solitário que, graças às suas vi rtudes morais, praticamente recriou o 
Para íso. Uma narrativa fascinante não só pelas descrições, mas também pelo modo engenhoso e imaginativo como 
Robinson encarou seus anos solitários numa ilha e como construiu sua relação com um nativo, batizado por ele de Sexta-
Fei ra.

128

13307142 9010303000535 Rotas fantásticas Heloisa Prieto
Narrativas fantásticas que parecem novas versões das lendas e dos mitos antigos, que colocam as questões humanas de 
forma s imples, apresentando-se no homem lutando contra a solidão e o escuro da noite, e no eterno confronto entre o 
bem e o mal. 

128

13402433 9010303000609 Saindo da plateia Giselda Laporta Nicolelis
Três  amigos fazem um trabalho escolar sobre violência. Apresentam uma série de relatos, dados estatísticos, entrevistas e 
depoimentos que mostram as diversas manifestações da violência. Ao fim do projeto, eles concluem que precisam ser 
cidadãos mais atuantes.

104

13500174 9010304000022 Senhora José de Alencar

Publ icada em 1875, a  obra Senhora inclui-se entre os chamados romances urbanos, que retratam os costumes da 

sociedade carioca do Segundo Reinado. É considerado um dos melhores livros do autor. Principal escritor brasileiro do 
Romantismo, José de Alencar publicou vinte romances nos quais procurou mapear o país em todas as suas dimensões, 
uti l izando os recursos do romance urbano, regionalista, indianista e histórico.

336

13400749 9010303000593 Sequestro no cibermundo Marco Túl io Costa

O típico dia a  dia de uma família de classe média cuja convivência passa por dificuldades e pelas inúmeras ocupações de 
seus membros: pai atarefado, mãe estudiosa e o filho adolescente, Ícaro, que só navega na internet. A trama usa como 
ambiente o cenário vi rtual de um jogo de computador e mostra como é fácil ser alienado, enfraquecendo valores 
importantes em função da tecnologia.

152

13500817 9010303000604 Sermões escolhidos Padre Antônio Vieira

Os  seis sermões do padre Antônio Vieira desta edição influenciaram o destino dos indivíduos do século XVII por causa dos 
temas abordados: a  escravidão de negros e indígenas, a corrupção dos governantes, a  presença holandesa no Brasil e a 
expulsão dos jesuítas do Maranhão. Além de contar com a  organização e as notas do professor Benjamin Abdala Junior, 
es ta edição foi tem notas de vocabulário ou de biografia das personagens citadas e as passagens em latim foram todas 
traduzidas para o português.

240

13405369 9010303000512 Sherlock Holmes: casos extraordinários Arthur Conan Doyle

Neste l ivro, são contados casos de Sherlock: em “A face amarela”, ele atende um homem com dúvidas sobre sua esposa. 
“O ri tual musgrave” apresenta-nos um dos primeiros casos resolvidos pelo detetive, envolvendo um mapa do tesouro e 
estranhos desaparecimentos. “A l iga dos cabeças-vermelhas” trata de uma curiosa organização, que contratava apenas 
homens ruivos. “O diamante azul” começa com um ganso roubado e termina com... bom, é preciso ler para saborear essa 
estranha forma de praticar um roubo.
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9010403000002 9010303000546 Somos parte da mudança Fernando Carraro

Manuela é uma adolescente de 14 anos com muita vontade de fazer a diferença no mundo. Com seu i rmão mais velho, 

Roney, participa de um conselho municipal para reivindicar ações públicas em prol das necessidades da região em que 
mora. O plano acaba ganhando uma nova perspectiva quando a professora de Geografia, e a turma de Manuela decidem 
se engajar em um projeto maior: o fórum municipal de políticas públicas da cidade.

48

13405404 9010303000594 Sorte grande Leo Cunha
Um golpe perfeito, um plano infalível. O destino forma uma trama i rônica e une a vida dos personagens, deixando a 
questão no ar: até que ponto ganhar uma fortuna pode mudar a  vida de alguém?

64

13307179 9010303000536
O sumiço da elefanta: uma aventura na 
África

Marcelo R. L. Ol iveira
O tamanduá T. Bandeira é um detetive contratado para investigar o rapto de uma elefanta que sabia onde ficavam as 
reservas de água. O l ivro traz mapas ilustrativos e informações sobre a  geografia da África, seus costumes, sua fauna, entre 
outras.

104

13405802 9010303000559 A tempestade Wil lian Shakespeare

O poderoso mago Próspero vive exilado com sua filha Miranda em uma ilha, vítima de uma conspiração tramada por seu 
i rmão Antônio e por Alonso, rei de Nápoles. O rei estava em a lto-mar quando uma tempestade, provocada por Próspero, o 
faz naufragar em sua ilha. Para surpresa do mago, Ferdinando, filho de Alonso, e Miranda se apaixonam. Próspero perdoa 
os  tra idores e os jovens casam-se na ilha.

40

9010303000041 9010303000616 A teoria do Iceberg Chris topher Bouix

As  férias se aproximam, mas Noé não poderá surfar. No verão passado, ele sofreu um acidente no mar, e, dessa, 
experiência ficou uma gagueira, que o fez se isolar ainda mais. Para a judar na recuperação, ele aceita um emprego na 
biblioteca, que trará à tona o seu talento com a  escrita. O que Noé não previa é que aquele verão revelaria o que estava  
oculto dentro dele, como a  parte submersa de um iceberg que todos nós sempre tentamos esconder.

176

13406501 9010303000537 O terror do 6º B e outras histórias Yolanda Reyes
Henrique Fernandes, “o terror do 6º B”, não se cansa de fazer brincadeiras de mau gosto na escola. João Guilherme 
sempre adia a hora de fazer a  lição de casa. Juliana resolve colocar um ponto-final nas humilhações que sofre. Maurício 
tem 15 anos e um amor grande demais. Esses são alguns dos personagens das sete histórias deste livro.

72

13400914 9010303000518 Teseu e o Minotauro Luiz Galdino
Quando Teseu nasce, seu pai, o rei de Atenas, guardou um segredo que tornaria o filho o futuro rei. No poder, Teseu 
enfrenta inúmeros desafios, como destruir o Minotauro, um monstro que habitava o labirinto da ilha de Creta. Na ilha, 
Teseu conhece a  bela Ariadne, que vai a judá-lo.

64



13401016 Todo dia é dia de apocalipse Rodrigo Lacerda
Até recentemente, o ser humano achou que podia abusar dos recursos do planeta da maneira que bem entendesse. 

Entretanto, as consequências climáticas dessa exploração, cada vez mais nocivas, geraram uma crise sem precedentes. 
Agora  precisamos pensar no que fazer para reverter esse quadro.

80

13500503 9010303000519 Os  três  mosqueteiros Alexandre Dumas
O humor bonachão de Porthos, a dúvida religiosa de Aramis, a cri se existencial de Athos. A história dos três mosqueteiros 

temperada pelo heroísmo entusiasta de D’Artagnan em aventuras cheias de paixão, humor e arrebatamento.
216

13500178 9010304000023 Tris te fim de Policarpo Quaresma Lima Barreto

Tris te fim de Policarpo Quaresma, surgido em forma de folhetim em 1911 e publicado em livro em 1915, pertence ao Pré-
Modernismo, período de transição entre a  tradição l iterária do século XIX e o Modernismo, que foi sua ruptura. Os 
escri tores do Pré-Modernismo (Euclides da Cunha, Lima Barreto e Monteiro Lobato, entre outros) anunciam a  grande 
temática que ocupará a  primeira geração modernista: a redescoberta dos valores brasileiros, expressa por um 
nacionalismo que retoma a  vertente regionalista da literatura de modo crítico.

288

13401015 9010303000608 Uma amizade de ouro Marcia  Kupstas

Cleide está tri ste com a  separação dos pais e, para não ficar sozinha, sua mãe contrata uma babá, o que deixa a menina de 

quase 13 anos, fica inconformada. Quando Gold, o pit bull da família, foge de casa, Cleide o acompanha, na tentativa de 
protegê-lo. É a í que começa a aventura de Cleide pelas ruas de São Paulo, onde convive com uma realidade bem diferente 
da que pensa conhecer.

176

13400785 9010303000595 Uma travessia perigosa Jane Mitchell

Fugindo dos ataques do Estado Islâmico, Ghalib e sua família decidem sair da Síria e ir para a Europa. A travessia de mais 
de 2 mi l  quilômetros se inicia, passando por fronteiras cheias de policiais truculentos, campos de refugiados, um mar 
repleto de perigos, e muitos outros obstáculos. Como refugiados, eles se tornam reféns da fome, violência, falta de 
assistência médica, a lém da constante tensão e ausência de perspectiva .

208

13400771 Uólace e João Victor Rosa Amanda Strauz

João Victor mora com a mãe e vive as alegrias e dificuldades de um adolescente de classe média. Uólace vive nas ruas com 
a  mãe alcoólatra e enfrenta os desafios de um adolescente que tenta sobreviver. Apesar das enormes diferenças entre os 
dois garotos, a história revela que, mesmo em mundos tão distantes, eles podem ter inquietudes, expectativas e sonhos 
semelhantes. Da trajetória desses personagens, emergem dramas e esperanças que têm como cenário a cidade do Rio de 
Janeiro.

96

13400129 Vendedor de sustos João Anzanello Carrascoza
A obra  é composta de cinco contos que abordam situações variadas: o menino que vive a alegria do primeiro amor; o pote 

de ouro que descobre como alcançar o seu desejo; a  diferença entre possuir e fruir; a  comunicação entre o menino e seu 
anjo; e o vendedor de um produto inusitado — sustos.
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13400119 9010303000527 Vendo Poesia Leo Cunha

Uma coletânea de 29 poemas que diluem os limites entre poesia e artes visuais. Nela, letras e versos vi ram imagens, como 
as  palavras do poema “Manchas no mármore”, que imitam essas manchas, ou as letras de “Lua”, que compõem uma lua 
na página. Há imagens que vi ram poemas, por causa de um título provocador, como “Xadrez vestido de dama”. Há poema 
em forma de anúncio, de diálogo e de história em quadrinhos. Com muito humor e habilidade verbal, nos convida a ler e a 

ver poesia com outros olhos.

48

13405363 9010303000513 Viagem ao centro da terra Júl io Verne

Um pergaminho escrito à mão com letras rúnicas escorrega de um livro de setecentos anos, trazendo a mensagem que 

motiva  o professor Lidenbrock e seu sobrinho Axel a  partir de Hamburgo para a  mais estranha e arriscada expedição 
científica do século XIX. Seria delírio fazer uma viagem tão perigosa? Essa era a opinião de Axel, da qual seu tio não 
compartilhava. Não havia argumento ou teoria científica que fizesse o professor desistir e os dois partem rumo ao... centro 
da Terra!

256

12560108 Vida, aqui vou eu! Flávia Savary
O adolescente Paulo acredita que tem tudo: dinheiro, beleza, uma turma sempre disposta a  bagunçar. Então, por que 
sente esse vazio tão grande no peito? No trabalho voluntário, ele descobre a alegria de estar a serviço do próximo e 
encontra, assim, um sentido para sua própria vida.

56

12560401 9010303000547 Vida, direito de todos! Fernando Carraro

Na volta das férias, os irmãos Luan e Lara conhecem o novo professor, Alexandre, um sujeito animado, sempre de bom 
humor e disposto a ajudar as pessoas. Alexandre incentiva seus alunos a serem voluntários em asilos, orfanatos e 
hospitais, formando o grupo Amigos da Vida. Ele também traz para o cotidiano da turma a discussão sobre temas 
importantes e polêmicos, sempre enfatizando a  valorização da vida e os direitos humanos.

48

13405367 9010303000514 Vinte mil léguas submarinas Júl io Verne

Após  o aparecimento de uma criatura desconhecida nos mares, que provoca preocupação e curiosidade, uma expedição 
parte em busca de respostas, mas ela é atacada pela criatura, e três homens são lançados ao mar. Aronnax, Conselho e 
Ned Land são resgatados pelo suposto monstro, que descobrem se tratar, na verdade, de um submarino, comandado pelo 
capitão Nemo. Ele os salva da morte, mas pede um preço alto: serão prisioneiros para sempre.

256

13405366 9010303000515 A volta  ao mundo em 80 dias Júl io Verne

Em 1872, vivia  em Londres um homem misterioso chamado Phileas Fogg. Com a exatidão de um cronômetro, chegava 
todas as manhãs ao Reform Club, de onde só retornava para sua casa para dormir, precisamente à  meia-noite. No dia em 
que admitiu Passepartout como seu criado, o metódico cavalheiro fez uma aposta com outros sócios do Reform Club, 
arriscando nela metade de sua fortuna e gastando a  outra ao cumpri-la. A inesperada decisão de Fogg vai levar os dois a  
viver uma ousada aventura.

240

13400769 9010303000538 Vozes ancestrais Daniel Munduruku
O autor convidou os indígenas de diferentes etnias para recolher as histórias e as transcreveu, respeitando os elementos 
originais, na forma como lhe foram contadas, reunindo-as neste livro de contos.

80



Entre em contato com a 
nossa equipe comercial.

Quer saber mais?


