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Olá, queridO leitOr
Esta é a ReLi, a nossa revista lite-

rária, com periodicidade anual, que obje-
tiva ajudá-lo em sua organização acadê-
mica, bem como aguçar sua curiosidade 
sobre os livros propostos para o ano le-
tivo.

Assim, ao longo desta ReLi, estão 
apontados os títulos determinados para 
2018, sendo duas obras por bimestre, to-
talizando oito livros para cada série/ano. 
Não é muito, mas você pode ler outros 
livros além desses.

Sabendo que sua fome por livro 
é grande, a ReLi apresenta brevemente 
todos os títulos indicados por meio de 
pequenos textos. Assim, você já poderá 
imaginar as aventuras que estão sendo 
propostas para este ano. Viajará para ou-
tros planetas, conhecerá novas persona-
gens, descerá ao fundo do mar, passea-
rá por outros países, resolverá mistérios, 
aprenderá coisas novas como sorrir e 
chorar..

Ah! vale ressaltar que embora a 
biblioteca da sua escola tenha disponí-
vel em seu acervo alguns exemplares de 
cada título indicado para leitura obriga-
tória, a proposta é que você, dentro das 
suas possibilidades, comece a montar a 
sua própria biblioteca, a qual poderá ser 
tradicional (livros) ou digital, não impor-
ta o suporte. O importante é que você 
tenha acesso aos textos a qualquer mo-
mento, podendo recorrer a eles como 
apoio ao conhecimento e respeito aos 
valores humanos.

Os livros poderão ser adquiridos 
nas livrarias da cidade, encomendados 
nas feiras que ocorrerão em sua escola 
durante o ano, comprados pela internet. 
Como for melhor para você e sua família. 
O importante é que compreenda que ler 

não é uma obrigação, mas um direito que 
contribui para a sua formação como ser 
pensante, crítico e não mero refletor dos 
pensamentos de outros.

Outra coisinha bem legal é que a 
ReLi 2018 já apresenta as disciplinas que 
trabalharão as obras propostas. Dessa 
forma, você sabe desde agora em quais 
matérias as leituras serão cobradas e 
avaliadas. Tudo isso contribuirá para sua 
organização acadêmica. Então, não tem 
desculpa, hein! Então, não perca esta 
ReLi, pois ela será um exemplar de con-
sulta durante todo ano letivo. Guarde 
com seu material escolar

Os títulos selecionados foram cui-
dadosamente escolhidos por uma co-
missão formada de professores de Língua 
Portuguesa, bibliotecária e coordenado-
ras pedagógicas, os quais levaram em 
consideração o conhecimento curricular 
proposto para cada série/ano, bem como 
a formação literária e humana do sujei-
to, respeitando a maturidade cognitiva e 
espiritual de cada faixa etária. Buscou-se, 
assim, selecionar textos que consideram 
os seguintes valores: humildade, igual-
dade, respeito, generosidade, integri-
dade e honestidade. Valores esses que 
serão trabalhados ao longo de 2018, a fim 
de formar uma geração que viva em no-
vidade de vida.

Ah, não “abra mão” de suas leitu-
ras! Lembre-se de que ler é um direito. É 
seu direito!
 
Comissão de Literatura
Educação Adventista – União Sul Brasi-
leira
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1º Bimestre
 ALMEIDA, Lúcia Machado de. O caso da borboleta Atíria. São 
Paulo: Ática, 2012.

disciplina: Literatura e Língua Portuguesa

Atíria é uma borboleta órfã, criada por uma Jitiranaboia. Por causa 
de um defeito em suas asinhas, ela não pode voar longas distâncias 
e todos os insetos colaboram para ajudá-la em suas revoadas pela 
mata. Só que de repente surge um perigo para o mundo das borbo-

letas: um ser misterioso - uma mariposa? Uma coruja? - começa a matar algumas 
delas. Quando Atíria conhece o Príncipe Grilo, sua vida também passa a correr perigo. 
E corajosamente a borboletinha enfrentará os inimigos até desvendar todo o mistério.

SOUZA, Shirley. um caso muito sujo. São Paulo: Paulus, 2016.

disciplina: Literatura

Zé Paçoca sempre achou que levava jeito para detetive, mas não ima-
ginava que seu primeiro caso seria tão sujo. Na cidadezinha do inte-
rior em que vive, são muitos os suspeitos de estarem envolvidos em 
um crime e mais ainda os que tentam ajudar, dar palpites ou resolver 
a situação por conta própria. Não será nada fácil para Zé Paçoca solu-
cionar esse caso.

2º Bimestre
THOMAS, Jerry D. detetive Zack e os segredos na areia. Tatuí, 
SP: Casa Publicadora Brasileira, 2015.

disciplina: Literatura, Língua Portuguesa e Ensino Religioso

Dormir em tendas de pelo de cabra, andar em camelos pelas mesmas 
estradas em que os heróis do Antigo Testamento passaram, além de 
ouvir os ensinos do Dr. Doone e a amizade com Achmed fez a dife-
rença. Confi ra! 

CRUZ, Denis. Além da magia. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 
2015.

disciplina: Literatura e Religião

Pedro queria ser bruxo. Ele fi cou muito curioso quando Tiago come-
çou a frequentar sua escola. Por que aquele garoto era tão diferente? 
Será que Tiago era bruxo? 

6º 
ANO 

4



3º Bimestre
AGUIAR, Luís Antônio. Sonhos em amarelo.  São Paulo: Melhora-
mentos, 2015.

disciplina: Literatura, Língua Portuguesa e Arte

A família Roulin era muito simples e passou a conviver com o pintor – 
um homem solitário. O fi lho do carteiro Roulin, Camille, de onze anos, 
tornou-se especialmente próximo de Van Gogh, a amizade estreitou 
as relações.  Ao ver o mestre pintando, acompanhava suas ideias e 

expressões, inclusive emitindo opiniões que o pintor respeitava e assimilava. Desse 
modo, Camille e sua família acompanharam também o desequilíbrio psíquico vivido 
pelo pintor que o levou à internação e à morte. 

BOJUNGA, Lygia. tchau.  Rio de Janeiro: Casa Lygia Bojunga, 2012.

disciplina: Literatura e Língua Portuguesa 
 
Tchau, único livro de contos da autora, reúne quatro narrativas, nas 
quais Lygia transita com liberdade entre o realismo e o fantástico, ela 
fala de paixão, de amizade, de ciúme e da necessidade de criar.

4º Bimestre

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. O pequeno príncipe. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2015.

disciplina: Literatura e Língua Portuguesa

Narra o encontro, no deserto do Saara, de um piloto francês, cujo 
avião sofrera uma pane, com um menino “de cabelos de ouro”. Num 
longo diálogo, o narrador descobre um pouco da vida do pequeno 

príncipe, percebe olhar infantil sobre a vida e o mundo. Por sua vez, o príncipe se vê 
diante de questões da vida dos adultos, aquele encontro se transforma numa ligação 
forte, um dependendo do outro, compreendendo a importância de todos os que 
cruzam nossa vida.

CAPPARELLI, Sérgio. Poesia visual.  São Paulo: Global, 2001.

disciplina: Literatura, Produção de Texto e Arte

Neste mar, a vida é breve, breve a vinda, breve volta, para o Rio Bom-
baim ou Mombassa a vida breve, a vida passa como um rolo de fu-
maça, breve, breve, passa, passa…
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1º Bimestre
BATCHELOR,Doug. O milionário da caverna. 4. ed. Tatuí, SP: Casa 
Publicadora Brasileira, 2017.

disciplina: Literatura e Ensino Religioso

Questiona o que realmente aconteceu com os dinossauros. Algumas 
pessoas acreditam que eles possa ter morrido depois que um aste-
roide atingiu a Terra, fazendo com que uma pesada nuvem de pó 
bloqueasse a luz solar. Sem a luz do sol, as plantas de que os dinos-

sauros necessitavam para alimento não cresceriam, e os animais morreriam de fome.

MULDER, Michelle. Maggie e a guerra do chocolate. São Paulo: 
Melhoramentos, 2010.

disciplina: Literatura e História

Em 1947, o Canadá ainda sofre os efeitos do pós-guerra: as pessoas 
passam por necessidades e o preço dos alimentos não para de subir. 
Apesar disso, Maggie quer dar de presente à sua amiga uma barra de 
chocolate de cinco centavos.
Maggie trabalha com o pai, no armazém, fazendo entregas. De repente, o preço do 
chocolate aumenta para oito centavos. As crianças então resolvem imitar suas mães, 
saem às ruas para protestar contra o aumento da guloseima. E o presente da amiga? 
Faltam três dias para o aniversário.

2º Bimestre
AGUIAR, Luiz Antonio. Machado e Juca. São Paulo: Saraiva, 2013.

disciplina: Literatura e Língua Portuguesa

Juca trabalha como engraxate e carregador de compras. Um dia, co-
nhece Machado de Assis e sua mulher, Carolina. Escritor admirado, 
homem de poucas palavras. Só um grande mistério para juntar esses 
dois. E que dupla de investigadores eles fazem! Tudo para desvendar 
o mistério do desaparecimento de uma mulher, as suspeitas sobre o marido e os 
segredos de uma casa. Afinal, quem era o sisudo presidente da Academia Brasileira 
de Letras?

MANGÁ metamorfose. São Paulo:  Vida Nova, 2012.

disciplina: Literatura e Religião

Imagine o mundo de cabeça para baixo… Um movimento alarmante 
prolifera, como um vírus, por todos os cantos… As autoridades não 
conseguem impedir seu avanço… De repente, a vida nunca mais é a 
mesma. 

7º 
ANO 
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3º Bimestre
HAURÉLIO, Marco (Adap.). A megera domada. 2. ed. São 
Paulo: Alexandria, 2010.

disciplina: Literatura e Língua Portuguesa

A megera domada, famosa comédia de William Shakespeare, 
reaparece nesta adaptação em cordel, o bom humor é a marca deste texto. A história 
de Petrúquio e Catarina num texto muito engraçado que mistura o Nordeste com a 
Itália renascentista.

BANDEIRA, Pedro. A droga da obediência. São Paulo: Moderna, 
2012.

disciplina: Literatura

Uma turma de adolescentes enfrenta o mais diabólico dos crimes. Em 
um clima de muito mistério e suspense, cinco estudantes, “os Karas” 
enfrentam uma macabra trama internacional: o sinistro Doutor Q.I. 

pretende subjugar a humanidade aos seus desígnios, aplicando na juventude uma 
perigosa droga. Esse é um trabalho para os Karas: o avesso dos coroas, o contrário 
dos caretas.

Disponível em PDF no sistema da biblioteca

4º Bimestre
FRANK, Otto H. O diário de Anne Frank. Rio de Janeiro: Bestbolso, 
2015.

disciplina: Literatura e História

12 de junho de 1942 a 1° de agosto de 1944, ao longo deste período, a 
jovem Anne Frank escreveu em seu diário toda a tensão que a família 
Frank sofreu durante a Segunda Guerra Mundial. Ao fi m de muitos 
dias de silêncio e medo aterrorizante, eles foram descobertos pelos 
nazistas e deportados para campos de concentração. Anne inicialmente seguiu para 
Auschwitz e mais tarde para Bergen-belsen.

trAÇO de poeta. São Paulo: Global, 2012.

disciplina: Literatura e Língua Portuguesa

Nesta antologia de poesias para jovens, doze poetas brasileiros de 
diversas épocas, entre eles Mario Quintana, Manuel Bandeira, José 
Paulo Paes, Cora Coralina, Henriqueta Lisboa, Marina Colasanti, Fer-
reira Gullar, Cecília Meireles, Paulo Leminski, tecem afetivamente en-
contros e desencontros. Estilos, ritmos, versos, metáforas, caminhos, 

marcas diferentes de traçar os desejos, as dúvidas, as certezas, as esperanças do ser 
humano na busca incessante pela felicidade.

pretende subjugar a humanidade aos seus desígnios, aplicando na juventude uma 
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1º Bimestre
BERTOLLI, Sarah Suzane. rio de sangue e de amor e outros con-
tos. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2012.

disciplina: Literatura, Produção de Texto e Ensino Religioso

Num tempo em que os meninos eram atirados aos crocodilos do 
rio, por que uma criança foi miraculosamente salva? Se pudesse fa-

lar, o que a ovelha diria sobre o modo amoroso e gentil como foi resgatada por seu 
pastor? Como alguém poderia se sentir bem em uma festa cujo homenageado não 
era a pessoa certa? Ao ler Rio de Sangue e de Amor e outros contos, você descobrirá 
que o amor divino transborda ao longo da história da humanidade, acima de todo e 
qualquer outro sentimento.

WHITE, Ellen Gould ; DEANA, Karina C. (trad.). Os escolhidos. Tatuí, 
SP: Casa Publicadora Brasileira, 2015.

Cap. 1 e 4 - Ensino Religioso; Cap. 2 e 9 - Ciências; Cap. 10 - Língua 
Portuguesa; Cap. 15-21 - Literatura

disciplina: Literatura, Ensino Religiosos, Ciências, Produção de Texto 
e Língua Portuguesa

Satanás saiu como vencedor no Jardim do Éden - assim ele pensava. Tinha sido bem-
-sucedido ao convencer um terço dos anjos no Céu a se tornarem inimigos de Deus. 
Depois conseguiu levar os primeiros seres humanos a desobedecer a Deus, embora 
estivesse tendo sucesso em seu empreendimento. A partir de então, a dor, o sofri-
mento e a morte se alastrariam pelo mundo. Entretanto, não seria assim para sempre. 
Um redentor tomaria sobre Si a penalidade que nós seres humanos merecíamos. 
Deus escolheu alguns seguidores, imperfeitos, mas dispostos a serem ensinados, a fi  
m de levar a mensagem.

2º Bimestre
MELO NETO, João Cabral de. Morte e vida Severina. Rio de Janei-
ro: Alfaguara, 2014.

disciplina: Literatura, Arte, Produção de Texto, Geografi a, História e 
Ensino Religioso

O retirante Severino se apresenta e se dispõe a narrar sua trajetória. 
Sai do sertão nordestino em direção ao litoral, em busca da vida que 
escasseava em sua terra. Ao longo do caminho, mantém uma série 

de encontros com tipos nordestinos. Logo de saída encontra os irmãos das almas, 
lavradores encarregados de conduzir a um cemitério distante o corpo de um colega, 
assassinado a mando de latifundiários, presencia a seca do rio Capiberibe. Será que 
Severino continua a viagem?  

WHITE, Ellen Gould; DEANA, Karina C. (trad.). Os escolhidos. Tatuí, 
SP: Casa Publicadora Brasileira, 2015.

Cap. 22-28 - Literatura 

disciplina: Literatura, Ensino Religiosos, Produção de Texto e Língua 
Portuguesa

lar, o que a ovelha diria sobre o modo amoroso e gentil como foi resgatada por seu 

8º 
ANO 
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3º Bimestre
SELZNICK, Brian. A invenção de Hugo Cabret. São Paulo: SM, 
2007.

disciplina: Literatura e Arte

Hugo Cabret é um menino órfão que vive escondido na central de 
trem de Paris dos anos 1930. Esgueirando-se por passagens secretas, 
Hugo cuida dos gigantescos relógios do lugar - escuta seus com-

passos, observa os enormes ponteiros e responsabiliza-se pelo funcionamento das 
máquinas. A sobrevivência de Hugo depende do anonimato - ele tenta se manter 
invisível porque guarda um incrível segredo, que é posto em risco quando o severo 
dono da loja de brinquedos da estação e sua afi lhada cruzam o caminho do garoto. 
Um desenho enigmático, um caderno valioso, uma chave roubada e um homem 
mecânico estão no centro desta história, que, narrada por texto e imagens, procura 
misturar elementos dos quadrinhos e do cinema.

WHITE, Ellen Gould ; DEANA, Karina C. (trad.). Os escolhidos. Tatuí, 
SP: Casa Publicadora Brasileira, 2015.

Cap. 34-37 e 43-49 - Literatura 
Cap. 54 - Ensino Religioso 

disciplina: Literatura, Ensino Religiosos, Produção de Texto e Língua 
Portuguesa

4º  Bimestre
TENFEN, Maicon. quissama. São Paulo: Biruta, 2016.

disciplina: Literatura, Arte e História

Rio de Janeiro, dezembro de 1868. O moleque Vitorino Quissama 
foge da senzala para procurar a mãe desaparecida. Recorre ao via-
jante Daniel Woodruff , ex-agente da Scotland Yard que pode aju-
dág-lo em sua missão. Transitando entre os salões da corte e as 

precárias moradias dos cortiços, a dupla enfrentará os perigos e as injustiças de uma 
sociedade sustentada pelo trabalho escravo

WHITE, Ellen Gould ; DEANA, Karina C. (trad.). Os escolhidos. Tatuí, 
SP: Casa Publicadora Brasileira, 2015.

Cap. 59 a 73 - Literatura 

disciplina: Literatura, Ensino Religiosos, Produção de Texto e Língua 
Portuguesa

passos, observa os enormes ponteiros e responsabiliza-se pelo funcionamento das 

precárias moradias dos cortiços, a dupla enfrentará os perigos e as injustiças de uma 

9



1º Bimestre
KAFKA, Franz. A metamorfose. Rio de Janeiro:  Bestbolso, 2012 .

disciplina: Literatura e  Produção de Texto

A história é protagonizada pelo jovem Gregor Samsa, que traba-
lha como caixeiro-viajante e sustenta as despesas da família. Gre-
gor acorda certa manhã transformado em um monstruoso inseto. 
Inicialmente, a principal preocupação dele é como lidar com seu 
novo corpo metamorfoseado. Depois, porém, precisará enfrentar 
a repulsa e o medo, representando o que há de mais trágico na 
condição humana. 

WHITE, Ellen G. Os ungidos. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 
2016.

Caps. 1 a 15

disciplina: Produção de Texto,  Literatura e Ensino Religioso

A posição não dá santidade de caráter, os reis e os profetas eram to-
dos humanos, entretanto, podemos aprender com os sucessos e os 
fracassos dos ungidos de Deus, conforme está registrado na Bíblia. Os relatos de sua 
vida revelam o grande amor e a paciência que Deus tem por todos nós e Seu desejo 
de nos perdoar e nos dar um novo coração e uma mente renovada para que vivamos 
uma vida melhor neste mundo e alcancemos a vida eterna no mundo por vir.

2º Bimestre
BOYNE, John. O menino do pijama listrado. São Paulo: Cia das 
Letras, 2016.

disciplina: Literatura, História e Ensino Religioso

Bruno tem nove anos e não sabe nada sobre o Holocausto e a So-
lução Final contra os judeus. Também não faz ideia de que seu país 
está em guerra com boa parte da Europa e, muito menos, se sua 
família está envolvida no confl ito. Na verdade, Bruno sabe apenas 

que foi obrigado a abandonar a espaçosa casa em que vivia em Berlim e a mudar-se 
para uma região desolada, em que ele não tem ninguém para brincar nem nada para 
fazer. Da janela do quarto, Bruno pode ver uma cerca e para além dela centenas de 
pessoas de pijama, que sempre o deixam com frio na barriga. Em uma de suas an-
danças, Bruno conhece Shmuel, um garoto do outro lado da cerca que curiosamente 
nasceu no mesmo dia que ele. Conforme a amizade dos dois se intensifi ca, Bruno 
vai aos poucos tentando elucidar o mistério que ronda as atividades de seu pai. O 
menino do pijama listrado é uma fábula sobre amizade em tempos de guerra, e so-
bre o que acontece quando a inocência é colocada diante de um monstro terrível e 
inimaginável.

que foi obrigado a abandonar a espaçosa casa em que vivia em Berlim e a mudar-se 

9º 
ANO 

10



WHITE, Ellen G. Os ungidos. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 
2016.

Caps. 16 a 30

Disciplina: Produção de Texto,  Literatura e Ensino Religioso 

3º BiMeStre
BORGES, Michelson. A descoberta. Tatuí, SP: Casa Publicadora Bra-
sileira, 2016.

disciplina: Literatura e Ensino Religioso

Um brilhante cientista ateu descobre que a ciência não pode resolver 
seus problemas pessoais. A tragédia familiar faz com que  inicie uma 
jornada que mudaria completamente sua visão de mundo, curaria 
suas feridas e traria esperança para o futuro. A história do físico Carlos 

Biagioni é uma aventura cheia de drama, amor e descobertas feitas por alguém que 
percebeu que a ciência não tem resposta para os mais importantes dilemas da vida.

WHITE, Ellen G. Os ungidos. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 
2016.

Caps. 31 a 45

disciplina: Produção de Texto, Literatura e Ensino Religioso

4º Bimestre
ALVES, Castro; RIMOGRAFIA, Slim (Adap.). O navio negreiro. São 
Paulo: Panda Books, 2016. 

disciplina: Literatura, Ensino Religioso e Arte

A pedido da editora Panda Books, em comemoração ao dia da li-
bertação dos escravos (13/05), Slim Rimografi a -  o rapper -  fez uma 
adaptação do poema de Castro Alves “Navio Negreiro”. O resultado 

foi a publicação desta belíssima edição de O Navio Negreiro, que além de contar com 
o texto integral do poema de Castro Alves e a nova versão de Slim, ainda traz um 
ensaio do antropólogo e do cientista político Dr. José Luís Solazzi e ilustrações foto-
grafadas de grafi tes do grupo Opni. Esta versão musicada do poema marcou a história 
da literatura brasileira.

WHITE, Ellen G. Os ungidos. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 
2016.

Caps. 46 a 60

disciplina: Produção de Texto,  Literatura e Ensino Religioso
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eNSiNO MÉdiO 1º ANO
 1º Bimestre

 
 GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2013.

disciplina: Literatura, Ensino Religioso e Filosofi a

Às vésperas de seu aniversário de quinze anos, Sofia Amundsen 
começa a receber bilhetes e cartões-postais bastante estranhos. Aque-
les são anônimos e perguntam a Sofia quem é ela e de onde vem o 
mundo; estes. são enviados do Líbano, por um major desconhecido, 
para uma certa Hilde Moller Knag, garota a quem Sofi a também não conhece.

Disponível em PDF no sistema da biblioteca.

2º Bimestre
KACER, Kathy. Jornada da esperança: A saga do St. Louis. São 
Paulo: Melhoramentos.

disciplina: Literatura

Sol e Lisa são duas crianças a bordo do St. Louis, um navio cheio de 
passageiros judeus que fogem da Europa para salvar suas vidas.
Eles terão a chance de recomeçar a vida em países como Cuba e 

Estados Unidos, longe do regime nazista antissemita. Eles não se conhecem, mas 
compartilham uma mistura de sentimentos: animação por estar cruzando o oceano, 
esperança no futuro e tristeza por estar deixando tudo para trás. O otimismo de Sol e 
Lisa é ameaçado quando o navio é impedido de atracar no porto em Cuba. Será que 
as crianças terão outra chance de refúgio? Ou será que, em outros portos, um futuro 
sombrio pode estar à espera delas?

WHITE, Ellen G. O libertador. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 
2016. 

disciplina: Produção de Texto,  Literatura e Ensino Religioso
Caps. 1 a 28

Esta é a história de um audacioso resgate, conta como Jesus Cristo, o 
Filho de Deus, arriscou tudo para vir à Terra reconquistar este planeta 
renegado. Ele não poderia ter feito isso se fi casse no conforto e segurança do Céu, onde 
era reverenciado. Foi preciso deixar tudo para trás, nascer neste mundo como um bebê, 
em uma família humilde, e viver como um de nós. O Libertador é uma das melhores e 
mais completas biografi as de Jesus. É um convite para acompanhar de perto a incrível 
trajetória do Salvador da humanidade, desde o nascimento até Sua triunfante apresenta-
ção diante do Pai. Prepare-se para ver o que está além da cortina e conhecer os surpreen-
dentes detalhes do maior ato de amor do Universo, que ligou para sempre a Terra ao Céu.

Estados Unidos, longe do regime nazista antissemita. Eles não se conhecem, mas 

1º 
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3º Bimestre
AGUIAR, Luiz Antonio. Os anjos contam histórias. São Paulo: Me-
lhoramentos, 2012.

disciplina: Literatura, História e Arte

Ouro Preto, Minas Gerais. Século XVIII. Manuel Francisco tem quinze 
anos. É fi lho do Aleijadinho, grande amigo dos Inconfi dentes. As es-
culturas de seu pai, principalmente os anjos, parecem ocultar alguma 
coisa – talvez o paradeiro da cabeça do líder do movimento, Tiraden-

tes, roubada da praça em que as autoridades o haviam pendurado. Mas quem teve 
a coragem de roubá-la? Qual o destino que foi dado? São enigmas da Inconfi dência 
Mineira que permaneceram, embalados ainda na poesia de Cláudio Manuel da Costa.

WHITE, Ellen G. O libertador. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 
2016. 

disciplina: Produção de Texto,  Literatura e Ensino Religioso

Caps. 30 a 59

4º Bimestre
TUNG, Lee; WONG, Johnny (Adap.). O peregrino. São Paulo: 100% 
Cristão, 2016.

disciplina: Produção de Texto,  Literatura e Ensino Religioso

O Peregrino é uma das obras mais importantes da literatura, o livro 
mais vendido de todos os tempos, traduzido para centenas de idio-
mas e com mais de 900 milhões de exemplares em suas diversas 

edições. Nesta versão inédita ilustrada em Mangá, a lendária alegoria de John Bunyan 
adquire novos contornos, acompanhando a trajetória épica de Cristão rumo à Cida-
de Celestial. Em volume único, os leitores são presenteados com páginas repletas de 
aventura, tentações, dilemas e até mesmo perigos que levarão à morte. Tenha uma 
boa jornada!

WHITE, Ellen G. O libertador. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 
2016. 

disciplina: Produção de Texto,  Literatura e Ensino Religioso

Caps. 60 a 80

edições. Nesta versão inédita ilustrada em Mangá, a lendária alegoria de John Bunyan 
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1º Bimestre
DIAS. Gonçalves. i-juca-Pirama; Os timbiras; Outros poemas. 
São Paulo: Martin Claret, 2011. 

disciplina: Produção de Texto e Literatura

O poema I-Juca-Pirama possui 484 versos divididos em 10 cantos. O 
título do poema é tirado da língua tupi e signifi ca “aquele que vai ser 
morto”. O poema descreve o drama vivido por um índio tupi, sobre-
vivente de sua tribo, sendo capturado pelos timbiras para ser morto 

em um ritual. No entanto, deve antes relatar suas façanhas, para provar que é digno 
de ser sacrifi cado. 

Disponível em PDF no sistema da biblioteca.

WHITE, Ellen G. Os embaixadores. Tatuí, SP: Casa Publicadora Bra-
sileira, 2016. 

disciplina: Produção de Texto,  Literatura e Ensino Religioso

Caps. 1 a 14

A obra “Os Embaixadores” descreve o início da igreja cristã e apresen-
ta a história de homens e mulheres que se entregaram a uma causa. É um emocio-
nante relato de como Deus pode usar as pessoas mais improváveis no cumprimento 
da missão. As experiências registradas aqui provam que o Senhor é especialista em 
realizar coisas maravilhosas por aqueles que Lhe permitem agir em sua vida, não im-
portando o que fi zeram no passado.

 

2º Bimestre
Venden, Morris L. Como Jesus tratava as pessoas. Tatuí, SP: Casa 
Publicadora Brasileira, 2002.

disciplina: Produção de Texto,  Literatura e Ensino Religioso
Jesus é a “pessoa” original dos seres humanos. Ele os criou, tornou-
-Se um deles, morreu por eles, mas não pode fi car sem eles. Assim, 
alegre-se ao reconsiderar o modo como Jesus tratou os pecadores, 
líderes religiosos, as pessoas comuns e outros. Ao ler, aprenda outra 
vez como Ele se sente em relação a você.

WHITE, Ellen G. Os embaixadores. Tatuí, SP: Casa Publicadora Bra-
sileira, 2016. 

disciplina: Produção de Texto,  Literatura e Ensino Religioso

Caps. 15 a 31

2º 
eM 

14



3º Bimestre
ASSIS, Machado de Assis. dom Casmurro. São Paulo: Martin Claret, 
2003.

disciplina: Literatura, Língua Portuguesa e Produção de Texto

Apresenta o relato de Bentinho, que se crê traído pela mulher, Capitu, 
e pelo seu melhor amigo, esse romance vem confi rmar o olhar cer-
teiro e crítico que o autor estendia sobre toda a sociedade brasileira. 
Também a temática do ciúme, abordada com brilhantismo nesse livro, provoca polê-
micas em torno do caráter de uma das principais personagens femininas da literatura 
brasileira: Capitu.

Disponível em PDF no sistema da biblioteca.

WHITE, Ellen G. Os embaixadores. Tatuí, SP: Casa Publicadora Bra-
sileira, 2016. 

disciplina: Produção de Texto,  Literatura e Ensino Religioso
Caps. 32 a 46

4º Bimestre
RAMOS, Graciliano; BRANCO, Arnaldo. Vidas secas. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Galera, 2016.

disciplina: Literatura, História, Geografi a e Sociologia.

Lançado em 1938, “Vidas secas” de Graciliano Ramos é um dos maio-
res clássicos da literatura brasileira. Por meio da jornada de Fabiano 
e sua família de retirantes em busca de comida, água e abrigo numa 

peregrinação pelo sertão nordestino, o autor fala das difi culdades de sobrevivência 
no campo e sobre relações de poder. Se no conteúdo o enredo de Graciliano é hoje 
tão atual quanto sempre foi, o texto ganha novo formato nesta graphic novel. Arnaldo 
Branco (roteiro) e Eloar Guazzelli (ilustrações) dão ao leitor a chance de olhar para 
Vidas Secas por um novo ângulo. De encontrar detalhes, de ressaltar temas que talvez 
tenham passado despercebidos numa leitura anterior. Ao mesmo tempo, a HQ traz 
os fãs de quadrinhos para dentro de uma das mais importantes obras da literatura 
nacional.

Disponível em PDF no sistema da biblioteca.

WHITE, Ellen G. Os embaixadores. Tatuí, SP: Casa Publicadora Bra-
sileira, 2016. 

disciplina: Produção de Texto,  Literatura e Ensino Religioso

Caps. 47 a 58

Também a temática do ciúme, abordada com brilhantismo nesse livro, provoca polê-
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PERRY, Rick. A sala. São Paulo: Ed.do Autor, 2016.

disciplina: Literatura, Língua Portuguesa e Ensino Religioso

A história se passa em Nova York, onde se desenrola a vida de An-
drew Marshall, um rapaz que quer sucesso, dinheiro e tem lutado 
muito para isso. Marshall trabalha na bolsa de valores de Nova York, 
mas no momento está crescendo, ganhando promoções e se envol-

ve com uma sociedade secreta, em que acredita que conseguirá todo o sucesso que 
almeja. Ao mesmo tempo, ele conhece uma moça chamada Sophia, que apresenta a 
ele um grupo de amigos que debatem diversos temas da atualidade e verdades espiri-
tuais que ele não tinha ideia que existia. Chega um momento que precisa tomar uma 
grande decisão, porque os dois mundos entram em confl ito.

A fi m de complementar as indicações literárias para o 3º ano do Ensino 
Médio, os professores indicarão os livros dos principais vestibulares.

3º 
eM 
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“Pela primeira vez na vida eu entendi o que 
é um livro. Um livro é um mundo cheio de 
pequenos símbolos que podem ressuscitar 
os mortos e dar vida eterna aos vivos” – 

Jostein Gaarder e Klaus Hagerup




