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Título/Autor Resumo Localização 

7º ano 

Aventura/Fantasia 

Avalon High 

 
Cabot, Meg 

Tendo que se mudar para Annapolis, Maryland, com seus pais medievalistas, Ellie se matriculou na Avalon 
High School, onde vários alunos podem ou não ser a reencarnação do rei Arthur e sua corte. 
 
Meg Cabot Avalon High 

Sora 

Bound for Home 

 
Hashimoto, Meika 

Quando Max viu Emi entrar no abrigo de cães pela primeira vez, ele sabia que havia encontrado seu novo 
dono.  A família de Emi tinha acabado de se mudar do Japão para o Maine!  Max logo conhece o gato 
doméstico, Red, e os três se tornam inseparáveis até um dia em que Emi foge!   
 
Bound For Home 

Sora and OCLN  

York: The Shadow 
Cipher 

 
Ruby, Laura 

Em uma história alternativa da cidade de Nova York, é uma corrida contra o tempo enquanto Tess, Theo e 
Jamie tentam provar que o velho Cipher é real. Cinco e sete anos atrás, os gêmeos Morningstar vieram para 
Nova York com uma visão de magnificência. O Cipher deve agora ser resolvido para salvar as esperanças e os 
sonhos do povo. 
 
Laura Ruby York Series 

Sora and OCLN 

https://www.megcabot.com/avalonhigh/
https://www.youtube.com/watch?v=lyMMmdsVjZM
https://lauraruby.com/books/york-series/#3
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Brightly Woven 

 
Bracken, Alexandra 

Coisas extraordinárias simplesmente não acontecem com Sydelle Mirabil, de quatorze anos, uma talentosa 
tecelã que sonha com a vida fora de sua pequena vila. Mas tudo muda quando um misterioso jovem bruxo 
chamado Wayland North aparece e pede a ajuda de Sydelle. Ele tem um segredo chocante que pode impedir 
uma guerra entre reinos – se ele conseguir chegar à capital com as notícias a tempo. North precisa de um 
navegador que possa consertar suas capas mágicas, e Sydelle é perfeita para o trabalho. 
 
Brightly Woven 

Sora 🍨🍨 

The Voyage of the Frog 

 
Paulsen, Gary 

O autor Paulsen, três vezes ganhador da Newbery Honor, fornece outra história de sobrevivência cheia de 
ação, como uma tempestade encalha David, de 14 anos, quando ele tenta cumprir o último desejo de seu 
falecido tio, pilotando seu veleiro. 

The Voyage of the Frog 

Sora 

DIstress Signal 

 
Lambert, Mary  

Você poderia deixar de lado os rancores do passado e trabalhar com alguém que você despreza se sua vida 
dependesse disso?  Lavender logo descobrirá se ela e três de seus colegas de classe, um dos quais é seu ex-
melhor amigo, podem sobreviver.  Com pouco mais de alguns dias de suprimentos e conhecimento limitado 
do Parque Nacional Chiricahua, eles se aventuram em busca de seus outros colegas de classe.  Eles voltarão ao 
acampamento com segurança?   

Distress Signal  

Sora and OCLN 

Snapdragon 

 
Leyh, Kat 

A cidade de Snap tinha uma bruxa. 

Pelo menos, é assim que o boato vai. Mas, na realidade, Jacks é apenas uma velhinha experiente em internet 
que vende esqueletos de atropelamentos online – depois de fazer um pequeno ritual para descansar o 
espírito. É assustador, com certeza, mas Snap acha que é legal também. 

Eles fazem um acordo: Jacks vai ensinar Snap a cuidar dos bebês gambás que Snap resgatou, e Snap vai ajudar 
Jacks com seu trabalho. Mas quando Snap começa a conhecer Jacks, ela percebe que Jacks pode de fato ter 
magia real – e uma conexão com o passado da família de Snap. 

Snapdragon Graphic Novel 

Sora 

 
 
 
 
 
 

http://www.alexandrabracken.com/brightly-woven
https://www.goodreads.com/book/show/329002.The_Voyage_of_the_Frog
https://maryelambert.com/index.php/my-books/distress-signal/
https://us.macmillan.com/books/9781250171122/snapdragon
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Título/Autor Resumo Localização 

Ficção Histórica 

Fever, 1793 

 
Anderson, Laurie Halse 

Em 1793, Matty, de 16 anos, é forçada a deixar sua casa para evitar a epidemia de febre amarela na Filadélfia. 
Lá ela aprende autoconfiança e perseverança. 
 
Fever 1793 

Sora and OCLN 
Audiobook 

The Underground 
Railroad 

 
Whitehead, Colson 

Cora é uma jovem escrava em uma plantação de algodão na Geórgia. Ela é excluída mesmo entre seus 
companheiros africanos, ela aproveita a oportunidade para se juntar a César, um escravo que chegou 
recentemente da Virgínia, para escapar na Ferrovia Subterrânea. 
 
National Book - The Underground Railroad 

Sora & OCLN 

Amber & Clay 

 
Schultz, Laura Amy 

Bem-vindo à Grécia antiga, pois a única contadora de histórias genial Laura Amy Schlitz pode conjurá-la. Em 
uma terra guerreira de vento e luz solar, “rodeada por um mar agitado”, vivem Rhaskos e Melisto, gêmeos 
espirituais com pouco em comum além das forças violentas e misteriosas que ditam suas vidas. Um escravo 
trácio em uma casa grega, Rhaskos é tão comum quanto o barro, um garoto de estábulo que vale menos que 
um burro, muito menos um cavalo. Tirado da mãe em tenra idade, ele nutre em segredo, auxiliado por 
Sócrates, suas paixões pela arte e pela filosofia. Melisto é uma aristocrata mimada, uma garota tão preciosa 
quanto âmbar, mas voluntariosa e selvagem. Ela vai se casar e ser domada – a maldição de todas as garotas 
bem-nascidas – mas arriscar sua vida por uma temporada primeiro para servir Ártemis, deusa da caça. 
 

Amber & Clay Book Trailer 

Sora 

 

Título/Autor Resumo Localização 

Mistério 

https://www.simonandschuster.net/books/Fever-1793/Laurie-Halse-Anderson/The-Seeds-of-America-Trilogy/9780689848919
https://www.nationalbook.org/books/the-underground-railroad/
https://www.youtube.com/watch?v=LgkuE2YjbZ4
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Shakespeare’s Secret 

 
Broach, Elise 

Hero, um aluno da sexta série desajustado, recebeu o nome de um personagem de uma peça de Shakespeare. 
Ela se interessa em explorar essa conexão incomum por causa de um valioso diamante supostamente 
escondido em sua nova casa, um vizinho intrigante, e a atenção inesperada do garoto mais popular da escola.  
 
Shakespeare's Secret - Macmillan 

Sora 

Murder is Bad 
Manners  

 
Stevens, Robin 

Dois amigos formam uma agência de detetives - e devem resolver seu primeiro caso de assassinato - nesta 
"estreia perspicaz" que é a primeira aventura de uma nova série de mistério de nível médio ambientada no 
internato dos anos 1930. 
 
Murder is Bad Manners - Simon & Schuster 

Sora 

One Came Home 

 
Timberlake, Amy 

Em 1871, em Wisconsin, Georgia, de 13 anos, sai em busca de sua irmã Agatha, presumivelmente morta 
quando os restos mortais são encontrados usando o vestido com o qual ela foi vista pela última vez. Antes do 
final do ano, ela ganha fama como atiradora afiada de elite, e falsário de falsificadores.  
 
One Came Home 

Sora & OCLN 

The Mighty Odds 

 
Ignatow, Amy 

Esta é uma história sobre um grupo de crianças do ensino médio - que nunca sairiam em circunstâncias 
normais - que desenvolvem poderes de super-heróis muito limitados depois que um estranho acidente 
consegue se tornar amigos improváveis na aventura de uma vida. Com narrativas alternadas de cada um dos 
heróis, incluindo peças ilustradas de Martina, e apresentando ousadas super-heroínas em um elenco 
multicultural, The Mighty Odds é The Breakfast Club para uma nova geração. 
 
The Mighty Odds - Amy Ignatow Interview 

Sora and OCLN 
 

 

Título/Autor Resumo Localização 

                                              Não-ficção  

https://us.macmillan.com/books/9781429976848/shakespearessecret
https://www.simonandschuster.com/books/Murder-Is-Bad-Manners/Robin-Stevens/A-Murder-Most-Unladylike-Mystery/9781481422130
https://www.goodreads.com/book/show/13641955-one-came-home
https://www.youtube.com/watch?v=-_yoz3C183I
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I Will Always Write 
Back 

 
Ganda, Martin & 
Alifirenka, Caitlin 

Neste livro de memórias duplo convincente, Caitlin e Martin contam como eles se tornaram melhores amigos - 
e pessoas melhores - através de seu intercâmbio de longa distância. A verdadeira história de uma garota 
americana e um garoto do Zimbábue e a carta que mudou a vida de ambos para sempre.  
 
I Will Always Write Back 

Sora and OCLN 

Free Lunch 

 
Ogle, Rex 

Neste livro de memórias, um aluno da sexta série de uma família economicamente desfavorecida luta em uma 
nova escola, onde é forçado a suportar a humilhação por causa de suas roupas de segunda mão e pedidos 
diários públicos para o programa de almoço grátis de sua escola. 
 
Free Lunch 

Sora and OCLN 

My Survival 

 
Finder, Rena & 
Greene, Joshua 

Aqui, em suas próprias palavras, está a emocionante história de sobrevivência, perseverança, tragédia e 
esperança de Rena Finder. Rena tinha apenas onze anos quando os nazistas forçaram ela e sua família – junto 
com todas as outras famílias judias – ao gueto de Cracóvia, na Polônia. Rena trabalhava como escrava e quase 
não tinha comida. Mas os pesadelos de Rena não terminaram. Ela e sua mãe foram deportadas para o campo 
de concentração de Auschwitz, onde com grande astúcia, foi Oskar Schindler quem partiu para ajudá-los a 
escapar. 
 
Author Discusses My Survival: A Girl on Schindler's List 

Sora 

The Impossible Climb 

 
Synnott, Mark 

Em 3 de junho de 2017, como visto no documentário vencedor do Oscar Free Solo, Alex Honnold alcançou o 
que a maioria considerava inatingível: uma escalada vertical de 3.000 pés do El Capitan no Parque Nacional de 
Yosemite, sem corda ou arnês. Na época, poucos sabiam o que ele estava tentando fazer, mas depois de 
chegar ao topo às 9h28, tendo passado pouco menos de quatro horas nesse feito histórico, o autor Mark 
Synnott divulgou a história para a National Geographic e o mundo assistiu em temor. 
 
Agora adaptado para um público mais jovem, The Impossible Climb conta a emocionante história de como um 
garoto quieto de Sacramento, Califórnia, cresceu para capturar a atenção de todo o mundo, redefinindo os 
limites do potencial humano por meio de trabalho duro, disciplina e um profundo respeito pelo mundo 
natural. 
 

Sora 

http://www.iwillalwayswriteback.com/
https://wwnorton.com/books/9781324003601
https://youtu.be/W-RRZm-Y7MQ
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The Impossible Climb 

Torpedoed 

 
Heiligman, Deborah 

Em meio à chuva constante de bombas alemãs e à escalada de violência da Segunda Guerra Mundial, milhares 
de pais britânicos optaram por mandar seus filhos para fora do país: os ricos, de forma independente; os 
pobres, por meio de um programa de realocação do governo chamado CORB. Em setembro de 1940, o navio 
de passageiros SS City of Benares partiu para o Canadá com cem crianças a bordo. 
 
Quando os navios de guerra que escoltam os Benares partiram, um submarino alemão torpedeou o que ficou 
conhecido como Navio das Crianças. Da tragédia, pessoas comuns se tornaram heróis. Esta é a história deles. 
 
Torpedoed 

Sora 

 
 

Título/Autor Resumo Localização  

Ficção Realista  

Hurricane Child 

 
Callender, Kacen 

Nascer durante um furacão dá azar, e Caroline, de doze anos, teve sua cota de azar ultimamente. 
Ela é intimidada por todos em sua pequena escola em St. Thomas das Ilhas Virgens Americanas, 
um espírito que só ela pode ver não para de segui-la, e o pior de tudo a mãe de Caroline saiu de 
casa um dia e nunca mais voltou. Mas quando uma nova aluna chamada Kalinda chega, a sorte 
de Caroline começa a mudar. Kalinda, uma garota de Barbados com um sorriso especial para 
todos, torna-se a primeira e única amiga de Caroline - e a pessoa por quem Caroline começou a 
se apaixonar. Juntas, Caroline e Kalinda devem partir em um furacão para encontrar a mãe 
desaparecida de Caroline antes que Caroline a perca para sempre. 
 
Andrea Pinkney Introduces Hurricane Child  

Sora and OCLN  
 

 

So Done 

 
Chase, Paula 

Jamila Phillips e Tai Johnson são inseparáveis desde crianças, tendo crescido do outro lado da rua 
em Pirates Cove, um conjunto habitacional de baixa renda. Com o fim do verão, Tai mal pode 
esperar que Mila volte depois de passar um mês com sua tia nos subúrbios. Mas ambas as 
meninas estão lutando com segredos, e quando Mila retorna, ela está mais focada em suas 
próximas audições de dança do que sair com Tai. 
 
Paula Chase Hyman 

Sora and OCLN  

https://www.penguinrandomhouse.com/books/555194/the-impossible-climb-by-mark-synnott/
https://deborahheiligman.com/books/torpedoed/
https://youtu.be/ntZ3llj4-6o
https://paulachasehyman.com/books/so-done/
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See You in the 
Cosmos 

 
Cheng, Jack 

Alex Petroski ama Space e Rocket, sua mãe, seu irmão e seu cachorro Carl Sagan - nomeado para 
seu herói, o astrônomo da vida real. Tudo o que ele quer é lançar seu iPod de ouro no espaço da 
mesma forma que Carl Sagan lançou seu disco de ouro na espaçonave Voyager em 1977. Do 
Colorado ao Novo México, de Las Vegas a Los Angeles, Alex grava uma viagem em seu iPod para 
mostrar a outras formas de vida como é realmente a vida na Terra. E as pessoas engraçadas, 
perdidas e notáveis que ele conhece ao longo do caminho só podem prepará-lo parcialmente 
para os segredos que ele descobrirá. 
 
Jack Cheng Introduces See You in the Cosmos 

Sora and OCLN  

Class Act 

 
Craft, Jerry 

O autor best-seller do New York Times Jerry Craft retorna com um livro complementar para New 
Kid, vencedor da Medalha Newbery 2020, do Prêmio Coretta Scott King Author e do Prêmio 
Kirkus. Desta vez, é o amigo de Jordan, Drew, que ocupa o centro do palco em outra história 
engraçada, poderosa e importante sobre ser uma das poucas crianças negras em uma escola 
particular de prestígio. Drew Ellis, do oitavo ano, não é estranho ao ditado “Você tem que 
trabalhar duas vezes mais para ser tão bom quanto os outros”. Sua avó o lembrou toda a sua 
vida. Mas e se ele trabalhar dez vezes mais e ainda não tiver as mesmas oportunidades que seus 
colegas privilegiados da Riverdale Academy Day School tomam por garantido? 
 
 Class Act Extended Book Trailer 

Sora and OCLN  

Waiting for Normal 

 
Connor, Leslie 

Addie, de 12 anos, tenta lidar com o comportamento errático de sua mãe e ser separada de seu 
amado padrasto e meias-irmãs quando ela e sua mãe vão morar em um pequeno trailer perto 
dos trilhos da ferrovia nos arredores de Schenectady, Nova York. 
 
Waiting for Normal - Leslie Connor 

Sora   

Every Soul a Star 

 
Mass, Wendy 

Ally, Bree e Jack se encontram em Moon Shadow, um acampamento isolado, para assistir a um 
eclipse total do sol. Logo eles começam a aprender muito sobre si mesmos, uns sobre os outros e 
sobre o universo.  
 
Wendy Mass 

Sora & OCLN  

https://www.youtube.com/watch?v=xS8tm3IzNMk
https://youtu.be/XlN5AxVRzmI
https://www.leslieconnor.com/waiting-for-normal
https://wendymass.com/books/every-soul-a-star/
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The Ethan I Was 
Before 

 
Standish, Ali 

Ethan tem sido muitas coisas. Ele estava sempre pronto para a aventura e sempre disposto a 
aceitar um desafio, especialmente de sua melhor amiga, Kacey. Mas isso foi antes. Antes do 
acidente que tirou Kacey dele. Antes de sua família se mudar de Boston para a pequena cidade 
de Palm Knot, na Geórgia. 
 
The Ethan I Was Before 

Sora & OCLN  

Liar & Spy 

 
Stead, Rebecca 

O aluno do sétimo ano Georges se adapta à mudança de uma casa para um apartamento. Ao 
mesmo tempo, ele está lidando com os esforços de seu pai para iniciar um novo negócio, os 
turnos extras de sua mãe como enfermeira e sendo importunado na escola. Então ele conhece 
Safer, um garoto que quer sua ajuda para espionar outro morador de seu prédio.  
 
Liar & Spy 

Sora  

Genesis Begins 
Again 

 
Williams, Alicia  

Há 96 coisas que Genesis odeia em si mesma. Ela sabe o número exato porque mantém uma 
lista. Como #95: Como sua pele é tão escura, as pessoas a chamam de carvão e berinjela – até 
mesmo de sua própria família. E #61: Porque sua família está sempre sendo expulsa de casa, seus 
pertences são colocados na calçada para o mundo ver. Quando seu pai é um jogador e perde o 
dinheiro do aluguel todos os meses, o despejo é uma ocorrência regular, embora desta vez todos 
não tenham onde ficar.  
Agora Genesis e sua mãe têm que ficar com sua avó. Mas as coisas não são todas ruins. Genesis 
realmente gosta de sua nova escola; ela fez alguns amigos, seu professor de coral até incentiva 
Genesis a participar do show de talentos. Mas como Gênesis pode acreditar em qualquer coisa 
que seu professor diz quando seu pai lhe diz exatamente o contrário? Quando Gênesis alcançar o 
número 100 na lista de coisas que ela odeia em si mesma, ela continuará, ou ela pode encontrar 
forças para começar de novo? 
 
Genesis Begins Again Book Trailer 

Sora & OCLN  

Wink 

 
Harrell, Rob 

Ross Maloy só quer ser um aluno normal da sétima série. Ele não quer perder o cabelo, usar um 
chapéu esquisito ou lidar com os amigos desaparecidos que não sabem o que dizer ao "garoto 
com câncer". Mas com seu recente diagnóstico de um raro câncer ocular, a mistura está fora de 
cogitação. 
 
Baseado na experiência da vida real de Rob Harrell e repleto de painéis de quadrinhos e arte 
local, este romance incrivelmente pessoal e comovente é uma história inesquecível, comovente, 
hilária e edificante de sobrevivência e encontrar a música, a magia e o riso na estranheza da vida. 

Sora  

https://www.alistandish.com/the-ethan-i-was-before
https://rebeccasteadbooks.com/books/liar-spy/
https://www.youtube.com/watch?v=FA4piIQc_iw
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Rob Harrell introduces WINK 

Crossing the Stream 

 
Baitie, Elizabeth Irene  

Ato não visita a casa da avó desde os sete anos. Ele ouviu uns boatos de que ela é uma bruxa, e 
sua mãe lhe disse que ele nunca deveria sentar no sofá velho na varanda dela. Agora aqui está 
ele, exatamente naquele sofá, com uma bebida de aparência estranha que sua avó lhe deu, 
imaginando se os boatos são verdadeiros. Além do mais, há um buraco recém-cavado em seu 
quintal que Ato suspeita que possa ser um túmulo destinado a ele. 
 
Crossing the Stream 

Sora  

Speechless 

 
Schmitt, Adam 

Quando Jimmy, de 13 anos, pensa em seu primo, Patrick, ele não consegue se lembrar de nenhuma boa lembrança 
dele. O que acontecerá quando ele for convidado a falar no velório de Patrick?  
 
Speechless by Adam P. Schmitt 
 

Sora and OCLN 

 

Título/Autor Resumo Localização 

     Ficção Científica 

Whales on Stilts  

 

Correndo contra o relógio, a tímida estudante da Middle School Lily e suas melhores amigas, Katie e Jasper, 
devem impedir a trama do chefe conivente de seu pai para conquistar o mundo usando um exército de 
baleias.  
 
Whales on Stilts 

Sora and OCLN 
Audiobook 

https://www.youtube.com/watch?v=OVr7d5DAtbs
https://wwnorton.com/books/9781324017097
https://www.goodreads.com/en/book/show/38659072-speechless
http://mt-anderson.com/blog/his-books/series-books/whales-on-stilts/
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Anderson, M.T 

Dragon Pearl 

 
Connor, Leslie 

Min, uma garota de 13 anos de idade com magia Fox, se esconde em um cruzador de batalha e imita um 
cadete para resolver o mistério do que aconteceu com seu irmão mais velho nas Mil Forças Espaciais 
Mundiais. 
 
Dragon Pearl 

Sora and OCLN  

Seventh Grade VS. 
 the Galaxy 

 
Levy, Joshua 

 

PSS 118 não é uma escola típica. Ele orbita Júpiter! Quando a escola é misteriosamente atacada, Jack, de 13 
anos, recebe uma mensagem enigmática. A espaçonave foi catapultada a centenas de anos-luz de distância e 
direto para as garras de alienígenas. Jack e seus amigos conseguirão levar todos para casa? 
 
SEVENTH GRADE VS. THE GALAXY (Book Trailer) 
 

Sora  

 

Título/Autor Resumo Localização 

Ficção Esportiva 

Rebound 

 
Alexander, Kwame 

No verão de 1988, Chuck Bell, de 12 anos, é mandado embora para ficar com seus avós, onde descobre jazz e 
basquete, e aprende mais sobre o passado de sua família. 
 
Book Trailer for Rebound by Kwame Alexander 

Sora & OCLN 

Football Hero Quando o irmão de Ty, de 12 anos, Thane, é recrutado fora da faculdade para jogar no New York Jets, seu tio Sora & OCLN 

https://www.goodreads.com/book/show/34966859-dragon-pearl
https://www.youtube.com/watch?v=VfyN9X0ebl8
https://youtu.be/Pyt0G71LPnA
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Greene, Tim 

Gus usa Ty para obter informações privilegiadas para seu anel de jogo, Landing Ty e Zane em problemas com 
a máfia.  
 
Football Hero Author Tim Greene 

Out of Left Field 

 
Klages, Ellen 

Depois de ser injustamente cortada do time de beisebol da Little League, a obstinada Katy usa suas 
habilidades de pesquisa e bibliotecários úteis para aprender sobre a história das mulheres no beisebol na luta 
por seus direitos. Situado em 1957, fatos habilmente tecidos e detalhes culturais contextualizam esta história 
fascinante. 
 
Out of Left Field 

Sora & OCLN 

Point Guard 

 
Lupica, Mike 

Gus está mais empolgado com basquete do que com qualquer outro esporte que já praticou.  Gus vem 
praticando novos movimentos, e ultimamente ele fica mais surpreso quando erra o arremesso do que 
quando marca. Quando seu amigo Teddy tenta entrar para o time, parece que o time da casa de sua escola 
será imparável.  
 
Point Guard 

Sora & OCLN 

Game Changer 

 
Greenwald, Tommy 

Teddy Youngblood, de treze anos, está em coma, lutando por sua vida após uma lesão não especificada no 
campo de treinamento. Sua família e amigos se reúnem ao lado de sua cama para apoiar sua recuperação, e 
discutir os eventos que levaram ao trágico acidente. Esse foi o resultado inevitável de praticar um esporte 
violento, ou algo mais sinistro aconteceu no campo naquele dia? 
 
Game Changer 

Sora � 

 

https://youtu.be/1okyJXmupLg
https://www.penguinrandomhouse.com/books/546531/out-of-left-field-by-ellen-klages/
https://www.simonandschuster.com/books/Point-Guard/Mike-Lupica/Home-Team/9781481410052
https://www.goodreads.com/en/book/show/50357937-game-changer

