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Título/Autor Resumo Localização 

6º ano 

Aventura/Fantasia 

Maya and the Rising 
Dark  

 
Barron, Rena 

Maya, de doze anos, é um deus, meio orixá e meio humano.  Quando seu pai desaparece, ela é lançada em um 
mundo estranho e familiar enquanto descobre a verdade. Seu pai é o guardião do véu entre nosso mundo e as 
Trevas – onde um exército liderado pelo Senhor das Sombras, o homem dos pesadelos de Maya, aguarda. Seu 
bairro já foi um porto seguro. Mas agora que o véu está caindo, o Senhor das Sombras está determinado a 
destruir o mundo humano e cabe a Maya detê-lo.  

Maya and the Rising Dark Trailer 

 

 Sora 

The Midnight War of 
Mateo Martinez 

 
Yardi, Robin 

A vida é confusa para Mateo Martinez. Ele e Johnny Ramirez não saem mais, apesar de terem sido melhores 
amigos. Ele e seu novo amigo Ashwin tentam agir como bravos cavaleiros, mas isso só os coloca em apuros. E 
ontem à noite, dois gambás roubaram o velho triciclo de Mateo. Espere - dois gambás roubaram seu triciclo? 
Mateo é grande demais para aquele brinquedo enferrujado. Ele tem uma moto nova legal, e brilhante de 
qualquer maneira. Mas Mateo tem um bairro para proteger. E ele está prestes a começar uma grande e 
fedorenta missão para pegar os ladrões no meio da noite!  
 
Videos Author Robin Yardi 
 

Sora & OCLN 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3IoJ6ff5FLY
https://robinyardi.com/videos/
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Squirm 

 
Hiassen, Carl 

Um conto perversamente engraçado sobre cobras, ursos pardos e um pai desaparecido! Neste verão, Billy 
Dickens voará pelo país, caminhará em uma montanha, flutuará em um rio, desviará de um urso pardo e tentará 
salvar seu próprio pai. 
 
Meet the Author: Carl Hiaasen (SQUIRM) 

Sora and OCLN 

The Season of Styx 
Malone 

 
Magoon, Kekla 

Caleb Franklin e seu irmão mais velho Bobby Gene estão animados para ter aventuras na floresta atrás de sua 
casa. Mas Caleb sonha em se aventurar além de sua pequena cidade comum.  Então Caleb e Bobby Gene 
conhecem o novo vizinho Styx Malone. Styx tem dezesseis anos e é legal. Styx promete aos irmãos que juntos, os 
três podem realizar o “Great Escalator Trade” - trocando uma pequena coisa por algo melhor até alcançarem seu 
sonho mais louco. Mas, à medida que os negócios aumentam, os irmãos logo se veem sobrecarregados. Styx tem 
segredos – segredos tão grandes que podem arruinar tudo. 

The Season of Styx Malone by Kekla Magoon 

Sora and OCLN 
 

Magnus Chase 

 
Riordan, Rick 

Magnus Chase conhece Percy Jackson!  Será que o adolescente sem-teto aprenderá algumas dicas de Percy?  Será 
o suficiente para derrotar o malvado Loki e o navio dos mortos? 
 
MAGNUS CHASE — Official Trailer 

Sora and OCLN 

What Came From the 
Stars  

 
Schmidt, Gary 

Em uma tentativa desesperada de sobrevivência, uma civilização pacífica em um planeta distante cercado por um 
senhor das trevas envia seu presente mais precioso através do cosmos para a lancheira de Tommy Pepper, aluno 
da sexta série, de Plymouth, Massachusetts. 
 
What Came from the Stars by Gary D Schmidt 
 

Sora  

https://youtu.be/YUTDPoFkoe0
http://mrschureads.blogspot.com/2018/10/the-season-of-styx-malone-by-kekla.html
https://youtu.be/Udd_tbbtBhE
https://www.fantasticfiction.com/s/gary-d-schmidt/what-came-from-stars.htm
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Rump: The True 
Story of 

Rumpelstiltskin 

 
Shurtliff, Liesl  

Em um reino onde os nomes são seu destino, Rump está na invejável posição de não saber seu nome completo. 
Desde que sua mãe está morta, ele mora com sua avó e eles mal conseguem sobreviver – até que ele percebe 
que pode transformar palha em ouro. Mas, como em toda magia, há um preço a pagar. 
 
Rump: The True Story of Rumpelstiltskin | Book Trailer 

Sora & OCLN 

Legends of the Lost 
Causes 

  
McLelland, Brad and 

Sylvester, Louis 

Um bando de vingadores órfãos. Uma pedra amaldiçoada. Uma horda de bandidos zumbis. Esta é a nova vida de 
Keech Blackwood depois que Bad Whiskey Nelson desce sobre o Lar das Causas Perdidas e o queima até o chão. 
Com sua casa destruída e sua família perdida, Keech terá que usar as lições que aprendeu com Pa Abner para 
caçar a poderosa Char Stone. Felizmente, ele tem a ajuda de uma equipe desorganizada de órfãos. Juntos, eles 
viajarão por florestas traiçoeiras, lutarão contra os mortos ressuscitados e descobrirão que compartilham laços 
misteriosos enquanto procuram a pedra lendária. Agora é uma corrida contra o relógio, porque se Bad Whiskey 
encontrar a pedra primeiro. . . tudo está perdido.  

Legends of the Lost Causes Chapter One Read by Brad McLelland 

Sora 

Gloom Town 

 
Smith, Ronald 

Rory, de doze anos, aceita um emprego em um hotel assombrado na cidade e nunca espera descobrir que seu 
novo chefe não é apenas estranho, mas também não humano!  Pode Rory e sua amiga Isabelladerrotar um grupo 
de antigos seres malignos que estão determinados a dominar o mundo?  
 
Gloom Town Trailer 
 

Sora 

The Year I Flew Away 

 
Arnold, Marie 

Gabrielle, de dez anos, está animada por se mudar do Haiti para os Estados Unidos.  Mas quando ela chega ao 
Brooklyn, todas as suas esperanças e sonhos são esvaziados.  Ela sofre bullying e tem que viver com parentes que 
nunca conheceu.  Quando conhece uma bruxa que promete “americanizá-la”, Gabrielle faz um acordo que logo 
se arrepende.  
 
Hear Marie Arnold talk about her new book The Year I Flew Away. 
 
  

Sora 

https://youtu.be/mpqaOP3UdQ8
https://www.youtube.com/watch?v=av5ME__DCKU
https://www.youtube.com/watch?v=WTTXa-y8wnE
https://www.youtube.com/watch?v=AYEiNuSbhmw
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Tidesong 

 
Xu, Wendy 

Sophie é uma jovem bruxa cuja mãe e avó a pressionam a frequentar a Royal Magic Academy - a melhor escola 
de magia do reino - mesmo que sua magia seja instável na melhor das hipóteses. Para treinar para os exames de 
admissão, Sophie é enviada para parentes que nunca conheceu.  A prima Sage e a tia-avó Lan parecem mais 
interessadas em dar tarefas a Sophie do que em ensinar-lhe magia. Frustrada, Sophie tenta magia por conta 
própria, mas o feitiço dá errado, e ela acidentalmente envolve sua magia com a magia de um jovem dragão de 
água chamado Lir. 

Lir está preso em terra e não consegue se lembrar de onde veio. Mesmo assim, ele é tudo que Sophie não é – 
amado pela família de Sophie e habilidoso em magia. Com a ajuda dele, Sophie pode simplesmente gabaritar seus 
exames de admissão, mas isso significa atrapalhar as tentativas de Lir de recuperar suas memórias. Sophie sabe 
que o que ela está fazendo é errado, mas sem a ajuda de Lir, ela pode provar a si mesma? 

Tidesong — Art of Wendy Xu 

Sora 

 

Título/Autor Resumo Localização 

Ficção Histórica 

The Island of the Blue 
Dolphins 

 
O’Dell, Scott 

Em 1800, uma garota indiana passou dezoito anos sozinha em uma bela ilha na costa da Califórnia.  Esta é a 
sua história de sobrevivência. Como Karana enfrentará a matilha feroz de cães selvagens que mataram seu 
irmão mais novo?   

Island of the Blue Dolphins (US National Park Service) 

 

Sora and OCLN 
Audiobook 

Beyond the Bright Sea 

 
Wolk, Lauren 

Crow, de doze anos, viveu toda a sua vida em um pequeno e isolado pedaço das belas Ilhas Elizabeth, em 
Massachusetts. Abandonada e à deriva em um pequeno barco quando ela tinha apenas algumas horas de 
idade, os únicos companheiros de Crow são Osh, o homem que a resgatou e a criou, e Miss Maggie, sua 
feroz e afetuosa vizinha do outro lado do banco de areia. Crow sempre foi curiosa sobre o mundo ao seu 
redor, mas não é até a noite em que um misterioso fogo aparece na água que a questão não dita de sua 
própria história se forma em seu coração. Logo, uma cadeia imparável de eventos é desencadeada, levando 
Crow a um caminho de descoberta e perigo. 
 
Beyond the Bright Sea 

Sora and OCLN 

http://www.artofwendyxu.com/tidesong
https://www.nps.gov/subjects/islandofthebluedolphins/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=iAlRqPb0dDI
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Major Impossible 

 
Hale, Nathan 

John Wesley Powell (1834–1902) sempre teve o espírito de aventura nele. Quando jovem, ele viajou por 
todos os Estados Unidos explorando. Quando a Guerra Civil começou, Powell foi lutar pela União e, mesmo 
depois de perder a maior parte do braço direito, continuou a lutar até que a guerra terminasse. Em 1869 ele 
embarcou com a Expedição de Exploração do Rio Colorado, dez homens em quatro barcos, para flutuar pelo 
Grand Canyon. Ao longo de três meses, os exploradores perderam seus barcos e suprimentos, quase se 
afogaram e correram perigo em várias ocasiões. Dez exploradores entraram, apenas seis saíram. Powell viria 
a ser conhecido como um dos exploradores mais épicos da história! Partes igualmente horríveis e hilárias, 
esta última parte da série mais vendidas leva os leitores a uma aventura repleta de ação pela história 
americana. 
 
Hazardous Tales MAJOR IMPOSSIBLE Trailer 

Sora 

 
 
 
 
 
 
 
 

Título/Autor Resumo Localização  

Humor 

The Hero’s Guide to 
Saving Your Kingdom 

 
Healey, Christopher 

Rejeitados por suas princesas e expulsos de seus castelos, os príncipes de todos aqueles famosos contos de 
fadas se depararam com uma trama maligna que poderia pôr em perigo cada um de seus reinos. Agora cabe 
a eles enfrentar trolls, bandidos, dragões, bruxas e outros terrores variados e se tornar os heróis que 
ninguém jamais pensou que poderiam ser.  
 
The Hero's Guide to Saving Your Kingdom Book Trailer 

Sora and OCLN 

The Unteachables Os “Unteachables” são uma classe de desajustados que foram movidos para o Quarto 117. Essas crianças 
nunca pensaram que encontrariam um professor com uma atitude pior do que a deles. Conheça o Sr. 
Kermit, que está a um ano da aposentadoria. Os “Unteachables” levarão o Sr. Kermit à aposentadoria, ou 
ele encontrará alguma redenção?  

Sora and OCLN 

https://youtu.be/nFx3mBoF-TE
https://youtu.be/edxM4mhyxc8
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Korman, Gordon 

 
The Unteachables by Gordon Korman | Book Talk 
 

The Tapper Twins  
Go to War 

 
Rodkey, Geoff 

Os gêmeos fraternos de doze anos Claudia e Reese não poderiam ser mais diferentes... Exceto em sua 
determinação de sair por cima em uma guerra de brincadeiras viciosa! Mas quando a competição se 
transforma em uma batalha total que é travada do refeitório de sua escola particular de Nova York até o 
universo fictício de um videogame online, os gêmeos precisam decidir se seus esforços para destruir um ao 
outro valem o preço. 
 
Book Trailer: Tapper Twins Go to War Book Trailer 

Sora and OCLN 

 

Título/Autor Resumo Localização  

Mistério 

Spy School 

 
Gibbs, Stuart 

Ben Ripley abandona a vida de um estudante regular do ensino médio para frequentar a Academia de 
Espionagem ultra-secreta da CIA, que todos pensam ser uma academia de ciências de superelite.  Que 
segredos se escondem atrás das paredes desta academia secreta? 
 
Spy School Series by Stuart Gibbs I Book Trailer 

Sora and OCLN 

The Parker Inheritance  

 
Johnson, Varian  

Após o divórcio de seus pais, Candace e sua mãe se mudaram de Atlanta para passar o verão na Carolina do 
Sul, onde sua avó morava. Candace é solitária e sente falta de Atlanta. Ela faz amizade com Brandon, um 
tímido vizinho de 11 anos, e os dois partem para resolver um mistério histórico envolvendo a avó de 
Candace. Ao longo do caminho, eles descobrem uma história de tensão racial na pequena cidade e uma 
intrigante história de identidade e fortuna. 
 
The Parker Inheritance by Varian Johnson 
 

Sora and OCLN 
 
 
 
 
 
 
 

Masterminds Eli Frieden mora na cidade mais perfeita do mundo: Serenity, New Mexico. Eli nunca deixou Serenity... Por 
que ele iria querer? Então, um dia, ele pedala até os limites da cidade e algo tão louco e inesperado 
acontece, que muda tudo. Eli convence seus amigos a ajudá-lo a investigar mais, e logo fica claro que nada 

Sora and OCLN 

https://www.youtube.com/watch?v=debHM1Q4tHA
https://youtu.be/pdYXfrkmZHQ
https://youtu.be/EJfJINOW8dQ
https://www.youtube.com/watch?v=FfOeRc5KByU
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Korman, Gordon 

é o que parece em Serenity. As crianças percebem que não podem confiar em ninguém - muito menos em 
seus próprios pais.  
 
Masterminds: Criminal Destiny by Gordon Korman | Official Book Trailer 
 

Book Case 

 
Shelton, Dave 

Daphne está indo para um internato exclusivo para meninas, onde ela terá um novo começo após sua 
expulsão. Mas a St. Rita's School for Girls não é uma escola comum. E essas certamente não são garotas 
comuns. Como se vê, nada é exatamente o que você esperaria no St. Rita's. Mas então ela conhece Emily 
Lime, um gênio na resolução de crimes, que está procurando uma nova assistente de biblioteca. E a 
esperta Daphne é a garota certa para o trabalho. Mistério e intriga estão prestes a atingir o St. Rita e Emily 
Lime vai precisar de toda a ajuda que conseguir. 
The Book Case by Dave Shelton | Scholastic 
 

Sora 

Secrets of the 
 Silver Lion 

 
Otheguy, Emma 

Carmen Sandiego está em outra missão para impedir que VILE encontre o terceiro leão de prata e capture 
o trono de Felipe.  Será que Carmen e sua equipe encontrarão o terceiro leão de prata antes da VILE?  Leia 
e descubra!  
 
Secrets Of The Silver Lion (Carmen Sandiego)  
 

Sora 

The Ash House 

 
Walker, Angharad 

Uma estreia inquietante e emocionante sobre a busca de um sentimento de pertencimento nos lugares 
errados e a bravura necessária para desafiar aqueles que procuram nos controlar. Este é o Lar para 
Crianças Peculiares da Miss Peregrine encontra o Senhor das Moscas para os fãs de Neil Gaiman e Holly 
Black. 
Quando Sol, de onze anos, chega à Ash House, desesperado por uma cura para sua complexa síndrome de 
dor, ele encontra uma comunidade de crianças estranhas há muito abandonadas por seu misterioso 
diretor. 

As crianças da Ash House querem que o novo garoto ame sua casa tanto quanto eles. Eles lhe dão um 
nome como o deles. Eles mostram a ele os dormitórios e contam sobre o maravilhoso oásis que o diretor 
criou para eles. Mas o novo garoto já tem nome  Ele não tem? Pelo menos ele fez antes de atravessar 
aqueles portões… 

Sora 

https://www.youtube.com/watch?v=V9epMG_zeYw
https://www.youtube.com/watch?v=PTMULuCER4E
https://www.goodreads.com/book/show/48946832-secrets-of-the-silver-lion
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Angharad Walker introduces The Ash House 

 

Título/Autor Resumo Localização  

Não-ficção 

The Hive Detectives: 
Chronicle of a Honey 

Bee Catastrophe 

 
Burns, Loree Griffin 

Este livro explora o estranho desaparecimento de abelhas das colmeias em todo o mundo a partir de 2006, 
examina os esforços dos cientistas para descobrir a causa do problema e inclui informações sobre as 
abelhas, suas colmeias e seu mel. 
 
The Hive Detectives: Chronicle of a Honey Bee Catastrophe 
 

OCLN 

Titanic: Voices from the 
Disaster 

 
Hopkinson, Deborah 

Este texto baseia-se em histórias de sobreviventes em fotografias de arquivo para descrever a história do 
Titanic desde seu lançamento até seu naufrágio.  
 
Titanic: Voices From the Disaster by Deborah Hopkinson | Goodreads 
 

Sora and OCLN 
Audiobook 

https://www.youtube.com/watch?v=pqe3CabXgtI
https://loreeburns.com/the-hive-detective-the-book-2/
https://www.goodreads.com/book/show/12479015-titanic
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All Thirteen: The 
Incredible Cave Rescue 

 
Soontorvak, Christina  

Em 23 de junho de 2018, doze jovens jogadores do time de futebol Wild Boars e seu treinador entram em 
uma caverna no norte da Tailândia em busca de uma tarde de aventura. Mas quando eles se voltam para 
sair, as águas da enchente bloqueiam seu caminho. Os meninos estão presos! Em pouco tempo, as notícias 
da equipe desaparecida se espalham, iniciando uma operação de resgate de dezessete dias envolvendo 
milhares de socorristas de todo o mundo. Enquanto o mundo está em vigília, as pessoas começam a se 
perguntar: por quanto tempo um grupo de crianças comuns pode sobreviver na escuridão completa, sem 
comida ou água limpa?  
 
All Thirteen: The Incredible Cave Rescue of the Thai Boys Soccer Team - Christina Soontornvat 
 

Sora & OCLN 

UFOs and Aliens 

 
Ringstad, Arnold 

Você acredita em extraterrestres?  Você acha que os UFOs são reais?  Responda a perguntas que você 
sempre ponderou analisando fotografias e diagramas.  Confira este título da série “Blast off to Space” e 
mergulhe fundo no mundo do desconhecido.    
 
UFOs and Aliens (Blast Off to Space) 
 

Sora 

The Genius Under the 
Table 

 
Yelchin, Eugene 

Drama, segredos de família e um espião da KGB em sua própria cozinha! Como Yevgeny realizará o sonho 
de seus pais de se tornar um herói nacional quando nem sequer tem seu próprio quarto? Ele não é um 
atleta estrela ou um lendário dançarino de balé. No pequeno apartamento que ele divide com sua mãe 
obcecada por Baryshnikov, pai amante de poesia, avó continuamente indignada e irmão talentoso, tudo o 
que Yevgeny tem é seu pequeno lápis, a parte de baixo de uma mesa enorme e os rabiscos que podem 
mudar tudo. Com igual charme e solenidade, o premiado autor e artista Eugene Yelchin relata em detalhes 
hilários sua infância na Rússia da Guerra Fria como um jovem desesperado para entender seu lugar em sua 
família. 
 
Genius Under the Table: GROWING UP BEHIND THE IRON CURTAIN 
 

Sora 

https://soontornvat.com/books/all-thirteen/
https://www.amazon.com/Ufos-Aliens-Blast-Off-Space/dp/1503844749
https://www.eugeneyelchin.com/the-genius-under-the-table/
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Signs of Survival 

 
Hartman, Renee 

Imagine ser surdo e judeu durante a Segunda Guerra Mundial?  Você não apenas teme por sua vida porque 
é judeu, mas corre um risco maior porque não consegue ouvir as botas dos soldados se aproximando de 
sua casa.  Essa era a realidade para Renee e Herta, duas jovens que moravam na Tchecoslováquia.  Renee 
era a única pessoa com audição em sua família.  Sua irmã e seus pais eram surdos e dependiam dela para 
ser seus ouvidos.   
 
Signs of Survival: A Memoir of the Holocaust by Renee Hartman with Joshua M. Greene | Book Trailer 
 

Sora and OCLN  

 

Título/Autor Resumo Localização  

Ficção Realista 

Paint the Wind 

 
Munoz Ryan, Pam 

Depois que sua avó superprotetora sofre um derrame, Maya, uma órfã, deixa sua vida extremamente 
restrita na Califórnia para ficar com a família de sua mãe em um rancho remoto em Wyoming. É aqui que 
ela descobre seu amor por cavalos e encontra uma égua selvagem que sua mãe já montou.  
 
Paint the Wind – Pam Muñoz Ryan 
 

Sora 

The One Thing You’d 
Save 

 
Park, Linda Sue 

Quando uma professora pergunta à turma o que eles economizariam em uma emergência, alguns alunos 
sabem a resposta imediatamente. Outros chegam às suas decisões mais lentamente. E alguns mudam de 
ideia quando ouvem as respostas de seus colegas. Um diálogo animado começa quando os alunos 
descobrem facetas inesperadas um do outro - e de si mesmos. 
 
OLA 2021 - Linda Sue Park 
 

Sora and OCLN  

https://www.youtube.com/watch?v=QDmMsD1QFTY
http://www.pammunozryan.com/paint-the-wind/
https://www.youtube.com/watch?v=SHK07uFuKOM
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Look Both Ways 

 
Reynolds, Jason 

Jason Reynolds evoca dez contos (um por quarteirão) sobre o que acontece depois que a campainha de 
demissão toca, e os entrelaça brilhantemente em um olhar perversamente engraçado e pungente sobre os 
desvios que enfrentamos na caminhada para casa e na vida 
 
Look Both Ways | Book by Jason Reynolds, Alexander Nabaum | Official Publisher Page 
 

Sora 

Star Fish 

 
Fipps, Lisa  

 

Ellie é uma linda estrela do mar.  Ela encontra consolo em sua piscina, onde pode se esticar, ser grande, e 
bonita.  Ela pode escapar das provocações constantes dos colegas de classe e de sua mãe, que acha que se 
ela a provocar, isso a motivará a fazer dieta!  
 
Lisa Fipps introduces Starfish on Vimeo 
 

Sora and OCLN 

Breathing Underwater 

 
Allen, Sarah 

Três anos atrás, as irmãs Olivia e Ruth enterraram uma cápsula do tempo em sua praia favorita. Agora, 
eles estão fazendo uma viagem de trailer pelo país para descobrir as memórias que deixaram para trás. 
Mas a depressão de Ruth está piorando, então Olivia criou uma caça ao tesouro em todo o país.  Tudo o 
que Olivia quer é tirar a foto que faça sua irmã sorrir. Mas e se as coisas nunca puderem voltar a ser como 
costumavam ser? E se eles nunca encontrarem o tesouro que estão procurando?  
 
Breathing Underwater 
 

Sora and OCLN 

Merci Suarez Can’t Dance 

 
Medina, Meg 

O sétimo ano será uma verdadeira provação para Merci Suárez. Para a ciência, ela tem o Sr. Ellis, que 
espera que ela seja tão inteligente quanto seu irmão, Roli. Ela foi designada para co-gerenciar a pequena 
loja da escola com Wilson Bellevue, um garoto que ela mal conhece, mas de quem ela pode realmente 
gostar. E ela está se envolvendo novamente com a colega de classe Edna Santos, que está mais mandona e 
mais detestável do que nunca, agora que está no comando do Heart Ball anual. 
 
Newbery Award-Winning Author Meg Medina discusses her new novel Merci Suarez Can't Dance 

Sora  

Allergic Um romance gráfico de meia-idade com uma garota com alergias graves que só quer encontrar o animal 
de estimação perfeito! 

Sora  

https://www.simonandschuster.biz/books/Look-Both-Ways/Jason-Reynolds/9781481438285
https://vimeo.com/516732530
https://us.macmillan.com/books/9780374313258/breathingunderwater
https://vimeo.com/468311346
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Wagner Lloyd, Megan 

Em casa, Maggie é a estranha. Seus pais estão preocupados em se preparar para um novo bebê, e seus 
irmãos mais novos são gêmeos, e estão sempre em seu próprio mundo. Maggie adora animais e acha que 
um novo filhote é a resposta, mas quando ela vai escolher um em seu aniversário, ela começa a ter 
urticária e erupções cutâneas. Ela é severamente alérgica a qualquer coisa com pelo! 

Allergic by Megan Wagner Lloyd and Michelle Mee Nutter| Official Book Trailer 

 

Título/Autor Resumo Localização  

Ficção Científica 

Other Side of the Island 

 
Goodman, Allegra 

Honor, que vive com sua mãe e seu pai na Ilha 365 no Mar Tranquilo, um ambiente controlado pela 
corporação  “Earth Mother” em um mundo pós-apocalíptico, torna-se mais temerosa à medida que 
envelhece e percebe que seus pais inconformados estão colocando toda a família em risco.  
 
The Other Side of the Island by Allegra Goodman 

Sora and OCLN  

Lost in the Jungle 

 
Nye & Mone 

O famoso inventor Hank Witherspoon desapareceu, e cabe a Jack e seus brilhantes irmãos, Ava e Matt, 
encontrá-lo. No laboratório saqueado de Hank, os irmãos descobrem pistas do projeto em que ele está 
trabalhando – uma nova maneira de gerar e armazenar eletricidade, inspirada nas enguias elétricas da 
Amazônia. As crianças viajam profundamente na selva amazônica, seguindo uma série de pistas. Contando 
com genialidade, astúcia e novas tecnologias, as crianças superam criaturas estranhas, um rio caudaloso e 
alguns novos inimigos para encontrar seu amigo e proteger sua grande ideia.  
 
Bill Nye | Jack and the Geniuses 

Sora  

Ebb and Flow 

 
Smith, Heather T. 

No ano passado, Jett, de 11 anos, e sua mãe se mudaram para uma nova cidade, um novo começo depois 
que seu pai foi preso. Mas Jett logo aprendeu que novos começos não são tudo o que se espera. Quando 
ele fez amizade com um garoto com uma vida doméstica difícil, Jett se viu em um ciclo de más decisões 
que culminou na traição de um amigo - um segredo vergonhoso pelo qual ele ainda não se perdoou. Será 
que um verão passado com sua avó nada convencional ajudará Jett a encontrar seu caminho para a 
redenção? 
 
Ebb and Flow – Heather Smith Author Page 

Sora 

https://www.youtube.com/watch?v=Pa06LbVEPyE
https://www.penguinrandomhouse.com/books/302386/the-other-side-of-the-island-by-allegra-goodman/
https://billnye.com/geniuses
https://www.heathertsmith.com/ebb-and-flow
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Alex Rider: Ark Angel 
(Graphic Novel) 

 
Horowitz, Anthony 

A bala do atirador quase o matou. Mas Alex Rider conseguiu sobreviver, bem a tempo de mais problemas 
surgirem em seu caminho. Quando os sequestradores tentam roubar um paciente do hospital onde Alex 
está se recuperando, ele sabe que precisa impedi-lo. Mas o menino que ele salva não é um paciente 
comum: Ele é filho de Nikolai Drevin, um dos homens mais ricos do mundo. O excêntrico bilionário foi alvo 
da “Force Three”, um grupo de ecoterroristas que afirma que seu projeto Ark Angel, o primeiro hotel de 
luxo no espaço sideral, é um perigo para o meio ambiente. Logo Alex descobre que a “Force Three” não vai 
parar por nada para destruir Ark Angel, mesmo que isso signifique enviar quatrocentas toneladas de vidro 
e aço derretidos para a Terra e matar milhões...a menos que Alex possa detê-los. 
Alex Rider graphic novel cover illustration by Amrit Birdi | Ark Angel by Anthony Horowitz 

Sora  

 

Título/Autor Resumo Localização  

Ficção Esportiva 

Football Genius  

 
Greene, Tim 

Troy, um aluno da sexta série com um dom incomum para prever jogadas de futebol antes que elas 
ocorram, tenta usar sua habilidade para ajudar seu time favorito. Mas primeiro, ele deve provar seu valor 
ao treinador e aos jogadores.  
 
Book Trailer: Football Hero - Tim Greene 

Sora 

Roller Girl 

 
Jamieson, Victoria 

Este romance gráfico de homenagem a Newbery é sobre como uma garota lida com a transição do verão 
antes de entrar no ensino médio. Ela e sua melhor amiga do ensino fundamental gostam de coisas 
diferentes e ela se inscreve no acampamento de roller derby.  Em última análise, o acampamento lhe 
ensina grandes lições de vida, e ela ganha um amigo ao longo do caminho.  
 
Roller Girl by Victoria Jamieson 

Sora & OCLN 

Summer Ball 

 
Lupica, Mike 

Liderar sua equipe de viagem para o campeonato nacional pode parecer um sonho tornado realidade, mas 
para Danny Walker, estar no topo significa apenas que a competição se esforça muito para derrubá-lo. 
Agora Danny está indo para o acampamento de basquete no verão, e ele sabe que vai precisar melhorar 
seu jogo se quiser se igualar.  
 
Summer Ball by Mike Lupica | Penguin Random House 
 

OCLN & Sora 

https://www.youtube.com/watch?v=p0lmPsm54-4
https://youtu.be/1okyJXmupLg
https://youtu.be/mnQSfub4_k0
https://www.penguinrandomhouse.ca/books/292065/summer-ball-by-mike-lupica/9780142411537


14 

 

Rivals 

 
Greenwald, Tommy 

O povo de Walthorne ama seu basquete – e a rivalidade especial entre os Walthorne North Middle School 
Cougars e os Walthorne South Middle School Panthers. À medida que a temporada começa, dois craques 
estão sentindo o calor: Austin Chambers, capitão do Walthorne North, teme que ele não seja bom o 
suficiente para viver de acordo com o legado de seu pai, enquanto do outro lado da cidade, o talentoso 
Carter Haswell, capitão do Walthorne South, já está sob pressão para conseguir uma bolsa de estudos que 
possa aliviar as finanças de sua família. 
Enquanto os dois garotos fazem o que podem para garantir que seu time vença, Alfie Jenks, um repórter 
esportivo da escola, descobre que os escândalos nos bastidores fazem parte tanto dos esportes juvenis 
quanto da ação na quadra. Quando ela abre a história, toda a temporada é prejudicada. 
 
Rivals 

Sora  

 

https://www.bookpage.com/reviews/26090-tommy-greenwald-rivals-childrens/

